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Palavras proferidas no banquete oferecido pelo 
Presidente da Republica Popular da China, Sr. Yang 
Shangkun, na cidade de Pequim, em 4 de julho de 1988 

Agrade<;o as cordiais palavras de Vossa Exce
lencia em meu nome, no de minha mulher e 
da comitiva que me acompanha. Este pafs e 
rico de generosidade. Temos recebido de
monstrac;oes de amizade e carinho que refle
tem os lac;os que unem o Brasil e a China. 

Sou portador, junto ao povo chines, de uma 
mensagem de grande afeto dos brasileiros. 

0 mundo deve a China decisivas conquistas 
do genio humano, fronteiras do conhecimento 
abertas pela inteligencia e sabedoria de sua 
gent e. 

Fonte permanente de inspirac;ao, a cultura e a 
civilizac;ao chinesas constituem um patrimonio 
da humanidade. E fantastica a obra moderni
zadora que a Nac;ao chinesa esta empreen
dendo, em busca de soluc;oes novas para os 
multiples desafios do presente e do futuro. 

A polftica de reforma e abertura para o exterior 
e exemplo de clarividencia que a China 
oterece ao mundo inteiro. E: o sinal de uma 
China que se renova sem perder o sentido de 
suas tradic;oes. 

As distancias geograficas, a diversidade das 
culturas e as concepc;oes polfticas e sociais 
nao mais podem separar as nac;oes nos dias 
de hoje. 0 mundo esta libertando-se da ilusao 
dos modelos autarquicos e fechados. Dame
nos conta de que a forc;a esta no enri
quecimento mutuo das ideias, na difusao igua
litaria do conhecimento cientffico e tecno-

presidente sarney 
visita a china 

16gico, no intercambio equitativo de expe
riencias. 

China e Brasil compenetraram-se desse desa
fio. Queremos aproveitar todas as potenciali
dades de nosso desenvolvimento, em coope
rac;ao franca e desimpedida. 

Uma das prioridades de nosso relaciona
mento e intensificar a cooperac;ao cientffico
tecnol6gica. Torna-se fundamental ampliar o 
intercambio das experiencias acumuladas pe
lo Brasil e a China, tanto no plano das tecno
logias avanc;adas, quanto no nfvel de aplica
c;oes cientfficas mais tradicionais. 

Por ocasiao de minha visita, serao assinados 
importantes instrumentos nas areas do senso
riamento remoto, da tecnologia industrial, dos 
transportes e da energia eletrica. Abriremos 
novas fronteiras para a cooperac;ao bilateral, 
no que se refere as aplicac;oes da ciencia e da 
tecnologia para o desenvolvimento. Juntos 
romperemos o monop61io fechado das tecno
logias de ponta. 

Os vfnculos entre o Brasil e a China tornam
se, assim, cada vez mais s61idos. 

No comercio, chegamos, em 1985, ao nfvel de 
1 bilhao e 200 milhOes de d61ares, o que bem 
revela o potencial de complementac;ao de 
nossas economias. 

No setor cultural, o acordo recentemente pos
to em vigor contribuira para aumentar o 
conhecimento recfproco. 
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0 grau de amadurecimento de nossas rela
f16es pollticas. fundadas no respeito mutuo, na 
igualdade e no dialogo construtivo, e compro
vado pelo expressive numero de visitas troca
das em nfvel ministerial e de chefes de gover
no nos ultimos anos. 

A visita que ora vos fa9o, atendendo ao gene
rose convite do Governo chines, fortalece ain
da mais os la9os de entendimento e coopera-
9ao bilateral. 

Tive a satisfa9ao de receber no Brasil o entao 
Primeiro-Ministro Zhao Ziyang. Ele muito 
alegrou o povo brasileiro com sua visita. Com 
ele discutimos problemas comuns a nossos 
dois pafses. Ele conheceu o Brasil, viu nosso 
progresso e nossas deficiencias. Acertamos 
uma coopera9ao estreita e um relacionamento 
de irmaos. 

A partir daquele instante nossa poHtica exte
rior recebeu recomenda9ao no sentido de dar 
prioridade as nossas rela96es. 

Palses em desenvolvimento, com o mesmo 
nfvel industrial, podemos complementar nos
sas economias, enriquecer nossos povos, 
abrir novos horizontes tecnologicos e ajudar 
as na96es do Terceiro Mundo. 

Agora, com o Senhor Primeiro-Ministro Li 
Peng e as autoridades chinesas, damos pros
seguimento e consolidamos nossa polftica co
mum. 

A nossa identidade de pontos de vista e de
monstrada pela coincidencia de nossos votos 
nos foros internacionais. As questoes que af 
sao submetidas, em 95% dos casos, sao vis
tas da mesma maneira pelos nossos pafses. 

Brasil e China podemos orgulhar-nos de nao 
sermos caudatarios de potencias estrangeiras, 
nem prisioneiros de pequenos conflitos. Cons
trufmos nosso proprio destine, em fun9ao de 
nossas realidades e dos verdadeiros interes
ses de nossos povos em favor da paz e do de
senvolvimento. Necessitamos para tanto su
perar e remover as barreiras existentes na 
ordem economica internacional, que frustram 
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a plena inser9ao de nossas economias nos 
mercados mundiais. lndependencia pressu
poe desenvolvimento auto-sustentado, o qual, 
por sua vez, exige uma moldura externa favo
ravel. 

Preocupam-nos as tendencias protecionistas 
nas economias mais desenvolvidas, assim co
mo polfticas fiscais e monetarias responsaveis 
por taxas de juros elevadas, que provocam o 
agravamento da crise da dfvida externa. Preo
cupa-nos tambem uma nova modalidade de 
protecionismo, talvez ainda mais amea11adora, 
e que consiste em cercear a capacidade dos 
parses em desenvolvimento de conquistarem 
capacidade tecnologica propria de ponta. 

Nao podemos aceitar que se cristalizem di
visoes entre os pafses detentores de alta 
tecnologia e os que ficarao relegados a mar
gem da acelerada revolu~o cientffica e tec
nologica em curso no mundo. 

Estou seguro de que o futuro das rela11oes 
entre o Brasil e a China sera assinalado por 
grandes realiza11oes. T emos uma contribui9ao 
a dar para o aperfei9oamento da ordem inter
nacional. 

A China e um pafs e um povo que marcam a 
historia do homem, da civiliza9ao e das gran
des descobertas. A China tern que ser vista 
com olhos de irmao, de amigos, de amor. Sao 
esses os olhos do Brasil para com esta fas
cinante na9ao. 

E com a certeza neste futuro de paz, pros
peridade e entendimento entre nossos dois 
parses que convido todos os presentes a er
guerem um brinde pela saude e felicidade de 
Vossa Excelencia e da Senhora Yang, do Pri
meiro-Ministro Li Peng e Senhora, bern como 
pelo progresso crescenta do povo chines e 
pela perene amizade entre o Brasil e a China. 

Palavras proferidas no jantar oferecido 
pelo Governador da Provincia de 
Shaanxi, na cidade de Xian 

Excelentfssimo Senhor Governador, 
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Senhoras e Senhores, 

Permita-me, em primeiro Iugar, manifestar os 
meus agradecimentos por suas generosas 
palavras de boas-vindas e pela cordial hospi
talidade com que nos recebeu nesta cidade. 

Tive o privilegio de reunir-me em Pequim com 
os lfderes deste magnifico pafs com o objetivo 
de estreitar ainda mais os la<;os que unem o 
Brasil a China e agora visito Xian, cidade que 
expressamente solicitei fosse inclufda em meu 
roteiro. 

Fascina-me a visao da primeira capital im
perial, que, durante onze seculos, comandou 
o destine deste imenso pars. E inestimavel o 
seu valor hist6rico. As escava<;oes que trou
xeram a tona, em 1974, 6 mil estatuas do exer
cito de terracota, patrimonio da cultura univer
sal, sempre despertaram a minha curiosidade. 
Levarei em minha memoria, emocionado, as 

imagens inesquecfveis desse tesouro ar
queol6gico. 

Esta ocasiao e especialmente adequada para 
que manifeste, em meu pr6prio nome, no de 
minha mulher e no da comitiva brasileira que 
me acompanha, o sentimento mais sincere de 
admira<;ao pela excepcional importancia e 
irradia<;ao da cultura chinesa. 

Tenho confian<;a de que esta minha visita a 
China abrira numerosas perspectivas para o 
nosso relacionamento bilateral, inclusive cul
tural, tornando realidade o objetivo comum de 
chineses e de brasileiros: alcan<;ar pelo esfor
<;o conjunto novos e mais aperfei<;oados pata
mares de moderniza<;ao economica e de de
senvolvimento. 

Convido todos os presentes a erguerem urn 
brinde a saude de Vossa Excelencia e da sua 
Senhora e ao constante fortalecimento da 
amizade sino-brasileira. 

5 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

ciencia e tecnologia: patrimonio de 
todos - urn alerta contra a 

utiliza~ao economica do saber 
Palestra proferida pelo Presidente Jose 
Sarney na Universidade de Pequim 

E um momenta marcante em minha vida in
telectual falar na Universidade de Pequim. 

Fazer algumas reflex6es a juventude que aqui 
se prepara para a vida e o trabalho, deposi
taria das responsabilidades futuras da grande 
nac;:ao chinesa, em sua trajetoria fascinante ao 
Iongo da Historia. 

Hoje, h8 conjugac;:ao entre a tradigao e a mo
dernidade, o passado eo futuro, a coerencia e 
a reforma. 

Presido uma nac;:ao que tambem vive fase de 
profundas mudanc;:as. 

Luta pelo crescimento economico e o bem
estar social. 

Pafses como a China e o Brasil tomaram 
consciencia de que a Historia reclamava uma 
opc;:ao clara e definitiva: ou a comodidade e a 
seguranc;:a imediata do imobilismo, ou os 
riscos e sacriffcios de uma ac;:ao corajosa em 
busca do novo, do inventivo. 

Ou nos resignavamos a legar as proximas ge
rac;:6es sociedades envelhecidas em suas es
truturas, imersas em frustrac;:6es, ou enfren
tavamos o desafio do futuro, lidando com rea
lidades. 

Ha alga de novo debaixo do sol. 

A ciencia e a tecnologia sao tao ou mais im
portantes, no processo produtivo contem-

poraneo, quanta os recursos naturais, os 
equipamentos industriais ou a propria mao
de-obra. 

0 cenario emergente do seculo XXI sera mar
cado fundamentalmente nao par uma divisao 
entre ricos e pobres, mas entre os que 
dominam o conhecimento especializado e 
aqueles que nao o dominam. 

0 saber, nao apenas o ter, sera o criteria 
distintivo das sociedades no proximo milenio. 

Pior que o atraso sera a colonizac;:ao cultural, 
de povos sem acesso ao saber. 

A ciencia e a tecnologia sao importantes as
sim, hoje, nao apenas no nfvel das polfticas 
nacionais de desenvolvimento, mas igualmen
te e sobretudo elementos de primeiro plano 
na configurac;:ao das relac;:6es internacionais. 

E sabre a base desses dais elementos chaves 
ao progresso economico e social que deve 
assentar-se uma frac;:ao significativa do rela
cionamento bilateral entre o Brasil e a China 
nos proximos anos. 

Para, juntos, conjugarmos esforc;:os em busca 
do extraordinario mundo das descobertas, 
hoje em grande parte monopolio dos parses 
desenvolvidos. 

A China e o Brasil sao seguramente pafses 
muito diferentes, hoje, do que eram em passa
do ainda recente. 
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A prodU<~ao agrfcola e industrial, em que pese 
a diferenc;:a de estruturas econ6micas, co
nheceu saltos fantasticos em ambos os par
ses. 

As fontes de energia continuaram a se de
senvolver; novas meios de transportes in
tegram hoje regioes antes isoladas. 

Sistemas modernos de comunicac;:ao pas
saram a alcanc;:ar comunidades distantes, e os 
beneffcios da saude e da educac;:ao puderam 
ser estendidos a urn numero maior de pes
soas. 

A despeito da forte expansao demografica 
experimentada par nossos dais pafses nos 
ultimos vinte anos, o produto bruto par ha
bitante cresceu praticamente 30 % desde a 
decada dos sessenta. 

0 desenvo!vimento nao e, entretanto, uma es
trada uniforme ou desprovida de obstaculos. 

A experiencia de muitos pafses em desenvol
vimento, nas ultimas decadas, tern demonstra
do que, apesar da acelerac;:ao do crescimento 
e dos inegaveis avanc;:os na construc;:ao da ba
se industrial, tende a persistir uma certa coe
xistencia de metodos diversos de produc;:ao e 
de distribuic;:ao, assim como diferenc;:as tecni
cas, par vezes surpreendentes, na forma de o 
homem se relacionar com o meio natural. 

Mesmo nac;:oes de relativo avanc;:o industrial 
como o Brasil e a China veem conviver, lado a 
lado, a energia nuclear e o carro de bois, o 
satelite de comunicac;:oes e o fogao a lenha. 

Altas taxas de crescimento econ6mico ou a 
rapida mutac;:ao na base produtiva material 
nao sao suficientes para garantir a transfor
mac;:ao equilibrada de todos os setores da so
ciedade. 

0 processo de desenvolvimento e, par sua 
pr6pria natureza, desigual, trazendo soluc;:oes 
inovadoras a velhos problemas, mas introdu
zindo ao mesmo tempo novas dificuldades, 
sem fornecer respostas suscetlveis de serem 
implementadas em curta prazo. 
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Enquanto ele aproxima o computador de po
pulac;:oes semi-alfabetizadas e a linguagem in
formatizada da cultura oral, o desenvolvi
mento gera descontinuidades e acrescenta 
novas desigualdades econ6micas e sociais. 

Mas, OS pafses em desenvolvimento nao 
podem esperar pela homogeneizac;:ao com
pleta de suas estruturas sociais para enfrentar 
o grande desafio do progresso cientffico e 
tecnol6gico. 

Nao se conhecem receitas simples para o de
senvolvimento e nao ha que sugerir algum 
atalho novo nesse diffcil caminho que trilha
mos com pertinacia. 

Urn mesmo elemento sera instrumental nessa 
grande tarefa do desenvolvimento, qualquer 
que seja o caminho escolhido em cada pafs: 
quero referir-me ao carater universal da cien
cia e da tecnologia. 

A China, pafs de velha civilizac;:ao e de cultura 
milenar, deu a humanidade urn numero signi
ficative de descobertas e invenc;:oes. 

A fascinac;:ao exercida no Ocidente Medieval e 
Renascentista pela China Imperial nao era 
deVida apenas as fabulosas riquezas de Catai, 
que sempre atrafram mercadores gananciosos 
e aventureiros intrepidos, mas resultava igual
mente de procedimentos tecnicos extraordi
narios e produtos misteriosos que encanta
vam povos europeus ainda rudes e tecnologi
camente pouco desenvolvidos. 

A China foi uma especie de paradigma da 
inventividade humana e, ate o seculo XV pelo 
menos, demonstrou ser muito mais eficiente 
do que as sociedades europeias na aplicac;:ao 
do conhecimento do meio ambiente as neces
sidades praticas do homem. 

Foi do Imperio do Centro que a Europa Me
dieval herdou uma grande parte de seus 
conhecimentos e tecnicas cientfficas. 

Originarias da China sao as tres maiores 
inovact6es dos prim6rdios da era moderna - a 
bussola, a p61vora e a imprensa. 
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Assimiladas, no momenta oportuno, par ou
tros povos em terras distantes, algumas des
sas contribuic;oes chinesas permitiram que re
gi6es antes desconhecidas fossem incorpora
das ao arco de civilizac;ao entao existente. 

A ciencia moderna, lsto e, a bagagem de co
nhecimentos acumulada pelo homem sabre a 
vida e os processos naturals, desde o seculo 
XVI, pelo menos, deve multo a admiravel hls
t6ria da clencla e da tecnologia chinesas. 

Seria urn erro pretender separar a produc;ao 
cientffica das condic;oes sociais que presidem 
a sua elaborac;ao. 

As descobertas e inovac;oes tecnicas introdu
zidas numa determinada sociedade, em certas 
etapas de seu desenvolvimento hist6rico, nao 
sao apenas o resultado do trabalho de ho
mens geniais ou de sabios isolados em seus 
laborat6rios. 

Sao, antes de mais nada, o produto e a ex
pressao de uma cultura e de uma sociedade. 

0 desenvolvimento economico e tecnol6gico 
de uma dada sociedade nao pode, assim, 
exercer -se num vacuo social. 

Depende de uma serie de fatores soc1a1s, 
culturais, institucionais, economicos e propria
mente cientfficos. 

Estes (Jitimos estao intimamente ligados a 
uma correta polftica de formac;ao profissional, 
tanto no nfvel da educac;ao de massa como 
no aperfeic;oamento tecnico sistematico em 
nfveis mais avanc;ados de graduac;ao. 

A polftlca de educac;ao desempenha, portan
to, o papel verdadeiramente estrategico nos 
programas de desenvolvimento nacional. 

Se os pafses da Europa Ocidental puderam 
exercer, durante os ultimos quatro seculos e 
ate uma data ainda recente, uma hegemonia 
incontestavel sobre as demais regioes do pla
neta, foi porque conseguiram estabelecer urn 
"sistema de crescimento" sustentado por 
constante processo de inovac;ao. 

Esse modo inventivo de produzir, que permitiu 
o desencadear da revoluc;ao industrial e das 
revoluc;oes cientfficas que lhe sao associadas, 
s6 se tornou possfvel a partir de uma s61ida 
base de conhecimentos tecnicos, difundidos 
em cfrculos cada vez mais amplos da popula
c;ao. 

0 triunfo hist6rico do que se convencionou 
chamar de "racionalismo ocidental" pode ser 
em grande parte atribufdo a notavel expansao 
das oportunidades educacionais permitida pe
la consolidac;ao dos Estados nacionais nos 
seculos XVII e XVIII. 

E foi a racionalidade cientffica que permitiu o 
dinamismo social, a competitividade economi
ca, a eficiencia industrial. 

0 sucesso continuado desse modo inventivo 
de produc;ao s6 se tornou possfvel grac;as a 
lnstitucionalizac;ao da pesquisa tecnico-cien
tffica, nao mais em escala apenas industrial, 
mas ja no ambito dos laborat6rios especiali
zados. 

Hoje em dia, o sistema industrial passou a 
depender, cada vez mais, de uma lnfra-estru
tura de conhecimentos e de procedimentos 
tecnicos especializados que estao estreita
mente ligados ao progresso da ciencia experi
mental, sob a forma de pesquisa e desenvol
vimento. 

A interac;ao entre o sistema produtivo e o 
complexo clentffico-tecnol6gico alcanc;a hoje 
todos os ramos do conhecimento humano, e 
seus efeitos se estendem igualmente a todas 
as esferas da atividade economica. 

Os pafses que, como a China e o Brasil, as
piram a oferecer a suas populac;oes todos os 
benetrcios do sistema industrial moderno, in
clusive participando do comercio mundial de 
bens e servic;os, devem igualmente dominar 
todas as etapas do processo de elaborac;ao 
do conhecimento tecnico-cientlfico. 

0 progresso tecnol6gico nao pode ser sim
plesmente importado: ou ele permeia todas as 
fases da forma«;;:ao dos recursos humanos 
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num determinado pals, ou ele sera sempre 
uma copia servil de produtos estrangeiros, 
sem estender-se ao proprio processo de pro
dU<;ao. 

0 processo historico da industrializactao, ate 
meados deste seculo pelo menos, demons
trou que a difusao internacional da tecnologia 
disponrvel atuou como importante fator de 
recupera~ao .para as sociedades que. che
garam tardiamente a etapa da modernizactao. 

A vantagem comparative de muitas dessas 
experiencias nacionais de industrializa<;ao tar
dia constituiu-se justamente na possibilidade 
de beneficiar-se dos exemplos e dos conheci
mentos produzidos pelos · pioneiros para o 
estabelecimento de sistemas produtivos mais 
modernos e mais eficientes. 

Tudo indicaria. que outras sooiedades. pode
riam tambem reproduzir tal experiencia. 

0 mundo de hoje e ainda mais interdepen
dente do que ha um seculo, com o incremen
to do intercambio global e a interpenetra<;ao 
dos mercados. 

.... 
0 d19sempenho dos atuais pafses avan<;ados 
tende a ficar mais diffcil devido a dais fatores: 

- a complexidade intrfnseca das novas tec-
nologias e 

- a tendencia a cercear a difusao do ·cbnh'e-
cimento tecnologico. 

_·:, ~ > ":. ' j" • 

Vou tratar sucessivarnente dessas duas ques-. 
toes": 

)"-l ' \ • • ·~ ,, l. t :· •. ::: :} .: 

Ate finais do seculo passado, as grandes tec
nicas;·da· revoluc;a~ industri<tL poq~m ~~r. qon-. 
sideradas c.omo parte de urn estoque comuro 
de conhecimentos colocados a disposi<;ao 
dos pafses envolvidos na corrida da industria
lizaqao. 

A incorporactao dessas tecnologias ao sistema. 
produtivo industrial nao dependia de urn pes
seal altamente. quc;~lifica<;lo integra!rnei'Jte. c!edt-. 
cado a atividades de pesquisa e desenvolvi
mentoem nfvel.de laboratorio. 
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Mesmo o volume de recursos financeiros e de 
meios materiais para a implementa<;ao das 
inovact6es tecnicas nao significava uma bar
reira intransponfvel para a maior parte dos 
pafses integrados ao sistema econ6mico 
mundial. 

Esse antigo modelo de desenvolvimento 
industrial estava associado a uma fase ainda 
elementar da rela<;ao entre o homem e o 
mundo natural; tratava-se da transformactao 
de elementos materiais existentes atraves da 
utilizactao da energia em suas diversas for
mas: a energia termica, os combustfveis 
fosseis, a eletricidade. 

A atual etapa de desenvolvimento industrial, 
ao · con\rario, confere maior importancia a 
produc;ap e a manipulactao da informac;ao, 
atribuindo menor peso relative a energia e a 
materia. 

0 novo sistema industrial se baseia no 
desenvolvimento de for<;as produtivas cada 
ve:z rnais exigentes em elementos imateriais e 
crescentemente poupadores de materias bru
tas ~ energia . 

0 proprio surgimento da energia nuclear -
antes mesmo da atual revolu<;ao da infor
ma<;ao - significou uma transforma<;ao fun
dC~mental da rela<;ao entre as sociedades e o 
conhecimento tecnologico. 

A capacidade cientffica e tecnica associada a 
possibilidade de utilizac;ao da energia nuclear, 
CQt,centrada em rectuzido numero de pafses, 
represeljltqu, na verctade, o estabelecim~nto 
de uma nova. relac;ao de . forc;as entre as 
nac;oes, muito mals do que a polvora o havia 
feito nos albores da era moderna. 

'·•''~~ : ,.... . . 

Os paises . pioneiros na tecnologia nuclear 
pretenderam mesmo congelar em seu ex
cl~i"!P . be~J.effcio a relac;ao de for<;as entao 
criad.a. 

:.: 

Seja no setor nuclear, seja no das tecnolqgias 
oe. pppta~ a$ .inovacpes. tend em a sur.gir .como 
re9ultado ·de enormes investimentos em pes
qui sa e desenvolvimento. 
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A intensificar;ao crescente da utilizar;ao de 
capital na pesquisa cientffica operacional pa
rece ser uma caracterfstica permanente do 
atual modelo de industrializar;ao e de desen
volvimento econ6mico. 

A desigualdade assim introduzida, na escala 
mundial, entre os pafses que podem permi
tir-se desenvolver pesquisa cientffica e explo
rar industrialmente os sistemas tecnicos dela 
derivados e os demais pafses, designados 
como meros usuarios dessas novas tecno
logias, pode significar o surgimento de uma 
nova especie de dominar;ao, menos brutal 
talvez, do que a antiga forma de explorar;ao 
colonial direta, mas provavelmente mais insi
diosa e aguda. 

A intensidade tecnol6gica das industrias de 
ponta, bem como o enorme volume de recur
sos financeiros que elas supoem, parecem, 
pois, atuar como uma barreira a difusao uni
versal das novas tecnologias e sua extensao a 
pafses relativamente carentes em capital e em 
recursos humanos. 

Mesmo alguns pafses desenvolvidos, mas de 
menor porte relativo, tem por vezes dificulda
des em encontrar fontes adequadas de finan
ciamento para a pesquisa e desenvolvimento 
nesses novos campos. 

Oaf a associar;ao e a cooperar;ao em projetos 
de pesquisa, como e o caso dos programas 
Eureka e Esprit, da Comunidade Econ6mica 
Europeia. 

Os pafses em desenvolvimento que, como a 
China e o Brasil, pretend em dominar todos os 
aspectos da produc;ao e utilizac;ao das novas 
tecnologias sao, assim, obrigados a operar 
uma igualmente formidavel concentrar;ao de 
recursos em pesquisa e desenvolvimento. 

As limitac;oes financeiras e de capital humano 
que ainda marcam o esfon;;:o industrializador 
em nossos pafses parecem impor, quase que 
naturalmente, a necessidade de cooperar;ao 
cientffica e tecnol6gica e a busca de asso
ciac;;:oes privilegiadas que mobilizem as me
lhores capacidades tecnicas de cada pafs em 

setores selecionados de pesquisa e desen
volvimento. 

A complexidade dos sistemas tecnicos tornou 
a inovar;ao uma tarefa essencialmente cole
tiva. 

0 inventor isolado esta cada vez mais rara
mente associado a novas fronteiras do conhe
cimento humano. 

Contrariamente a utilizar;ao da energia para a 
transformar;ao da materia, como se fazia nas 
fases anteriores da revoluc;ao industrial, a ela
borar;ao, a transferencia, o tratamento e 
utilizac;ao da informar;ao, que passaram a 
caracterizar o cenario tecnol6gico deste final 
de seculo, superam as possibilidades do 
pesquisador isolado. 

Mais ainda, a pesquisa cientffica e a inovac;ao 
tecnica tornaram-se tao solidarias uma da 
outra que tendem a diluir-se as antigas 
distinc;oes entre pesquisa fundamental e 
pesquisa operacional. 

A evolur;ao tecnol6gica depende tanto do 
laborat6rio como da fabrica, da universidade 
como da empresa, dos cientistas e admi
nistradores individuais como do Estado. 

0 reconhecimento dessa simbiose torna ainda 
mais imperativa a necessidade de cooperac;ao 
entre parses que partilham da mesma preo
cupac;ao quanto aos rumos do desenvol
vimento tecnol6gico futuro da humanidade. 

Ha necessidade, dado o carater universal da 
ciencia e da tecnologia, de que a raciona
lidade cientffica rompa as barreiras lingufsticas 
e as fronteiras polfticas. 

0 trabalho cientffico foi sempre concebido 
como independente de opc;;:oes polfticas ou de 
preocupa(,{6es econ6micas, voltado primordi
almente para as necessidades da humanidade 
como um todo. 

Cabe interrogar sobre a significa(,{ao dessa 
"universalizac;;:ao da ciencia", em face da 
estrutura atual da pesquisa cientffica em nfvel 
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mundial e das tendencias visfveis quanta a 
possibilidade de difusao irrestrita dos conheci
mentos produzidos pelos cientistas. 

Essa questao esta ligada as restrig6es que se 
manifestam em alguns cfrculos, a difusao dos 
conhecimentos elaborados nos laborat6rios 
financiados pelo setor publico. 

Em outros termos: pretende-se que o univer
sal deixe de ser universal. 

Tradicionalmente, a cooperagao nos meios 
cientfficos se faz nao apenas atraves do inter
cambia de informag6es durante col6quios e 
seminaries e pela divulgagao de pesquisas em 
peri6dicos e publicag6es especializadas, mas 
tambem par meio do acesso dos cientistas 
aos laborat6rios de seus colegas, sobretudo 
aqueles dos centros mais avangados. 

0 desenvolvimento extraordinario da infor
matica e da telematica significa ao mesmo 
tempo que urn numero cada vez maior de 
cientistas que trabalham nos lugares mais 
distantes do planeta poderiam, em princfpio, 
passar a ter acesso imediato ao estoque 
mundial de conhecimentos cientfficos. 

Estarfamos, assim, no limiar de uma verda
deira revolugao cultural, que reproduziria des
ta vez, em escala planetaria, o fenomeno de 
expansao cultural que a difusao da imprensa 
representou para a Europa do seculo XVI. 
Entretanto, nao e isso que esta ocorrendo. 

Atualmente, as restrig6es de natureza polftica 
ou ideol6gica ja observadas no passado ten
dem a ser reforgadas, quando nao superadas, 
pelas considerag6es de natureza econ6mica 
ou comercial. 

Nao se deve, par certo, esquecer que a pes
quisa cientffica e tecnol6gica apresenta custos 
cada vez mais elevados e que os resultados 
obtidos constituem, em alguns casas, "bens 
econ6micos" dotados de valor de mercado. 

Mas, uma fobia do cerceamento exagerado 
dos fluxos de informagao cientffica pode agir 
em detrimento das pr6prias polfticas nacionais 
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de desenvolvimento tecnol6gico, ja que a res
trigao ao intercambio transfronteirigo de da
dos tende a diminuir OS insumos colocados a 
disposigao dos pesquisadores. 

Enfim, o caminho das descobertas cientfficas 
e tecnol6gicas, que no passado foram bens 
da humanidade, tende no presente, sob oar
gumento da "confidencialidade", a legitimar o 
modelo do "segredo comercial", como se este 
conceito devesse passar do plano das empre
sas privadas ao nfvel das relag6es entre Esta
dos. 

Em outros termos, haveria transporte e nao 
transferencia de tecnologia. 

Como ja se disse tantas vezes, as leis que pre
sidem a elabora<;ao da ciencia sao universais, 
como universal e o pr6prio conhecimento ci
entffico. 

Nao sao universais, porem, todas as outras 
condig6es que servem a elaboragao ou opera
cionalizagao do conhecimento cientffico: pes
soal qualificado, instituig6es de pesquisa, la
borat6rios, universidades, registro e circula
<;ao da informagao cientffica. 

Esses elementos tern necessariamente de fa
zer parte do patrim6nio de urn pafs, se este 
pretende aceder as etapas mais avangadas 
dessa informagao. 

A China e o Brasil, devido a caracterfsticas 
pr6prias em termos de espago, recursos na
turais e popula<;ao, sao pafses em desen
volvimento que disp6em como poucos da 
capacidade de dominar uma vasta gama de 
elementos do sistema tecnico contempo
raneo. 

Nossos pafses ja se langaram a conquista dos 
setores estrategicos de alta tecnologia: ener
gia nuclear, foguetes e vetores de langamento, 
industria aeronautica, telecomunica<;6es, bio
tecnologia, microeletronica e outros mais. 

0 mundo do seculo XXI sera o mundo da 
grande transforma~;ao pelos avam;os da ci
encia e tecnologia. 
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Ela acabara com o pessimismo. 

Ja nao ha o espectro de urn planeta exaurido: 
mas de urn homem no primeiro dia da terra, 
transpondo montanhas, modificando os meios 
de produc;ao, viajando as profundidades de 
todas as leis da criac;ao, pela magica do co
nhecimento. 

Nao havera barreiras para o saber. 

Ele viajara para descobertas de energia, mate
riais, processes, fontes de abastecimento, cri
ando amplas e novas perspectivas para me
lhorar a vida. 

Cabe-nos manter valores que nao podem ser 
destrufdos, da identidade cultural, do meio 
ambiente, dos tesouros culturais. 

Sera esse mundo transformado ao qual n6s 
temos de ter acesso. 

Brasil e China sao pafses semelhantes: ter
rit6rio, produc;ao industrial, inconformidade 

com o imobilismo, certeza do nosso espac;o, 
recursos naturais e humanos. 

Vamos juntar esforc;os para juntos dominar
mos tecnologias, rompermos monop61ios e 
estender a mao aos nossos irmaos mais po
bres. 

Todos somos passageiros da aventura do 
homem. 

Somos todos urn s6: povos e rac;as, natureza. 

0 saber tern que ser universal. 

Ele e urn patrimonio que nos veio de heranc;a 
pela resistencia do genero humano. 

Chegou a hora de resistir as hegemonias. 

Brasil e China poderao dar urn grande exem
plo a humanidade. 

E urn grande passo. 
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1 0 a nos da assinatura do tratado 
de cooperac;ao amazonica: 

lanc;amento de carimbo postal 
Discurso do Ministro de Estado, interino, das Relac;oes 
Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, na 
cerimonia de lanc;amento do carimbo postal alusivo ao 
102 Aniversario da assinatura do Tratado de 
Cooperac;ao Amazonica, em 08 de julho de 1988 

Constitui para mim motivo de grande satisfa
c;ao presidir a solenidade em que se come
mora o 1 QQ Aniversario da assinatura do Trata
do de Cooperac;ao Amazonica. Sensivel a im
portancia do evento, o Ministro das Comuni
cac;oes, Doutor Antonio Carlos Magalhaes, 
houve par bem determinar a Empresa Brasi
leira de Correios e Telegrafos que emitisse ca
rimbo postal alusivo a data, 0 qual e agora 
lanc;ado oficialmente. 

Esse ato solene assinala e vivifica a perma
nente adesao do Governo brasileiro ao Tra
tado de 3 de julho de 1978 e ao mesmo tempo 
testemunha a nossa disposic;ao em prosseguir 
nos esforc;os comuns de cooperac;ao e de 
concertac;ao regionais. Ha dez anos, nossos 
Governos optaram pelo caminho de conju
gac;ao de forc;as, e de coordenac;ao de ativi
dades como instrumento de promoc;ao do de
senvolvimento da Regiao Amazonica. Hoje, e 
com orgulho que ja podemos contabilizar os 
exitos alcanc;ados, que confirmam o acerto da 
nossa escolha. 

A grande Bacia Amazonica e fator de inte
grac;ao para nossas economias e para nossos 
povos. A diplomacia amazonica, que se con
substanciou no instrumento cujo aniversario 
agora comemoramos, alavancou de maneira 
significativa o desenvolvimento da regiao a 
partir de uma visao realista e original. A 
Amazonia nao tem a vocac;ao de celeiro da 
humanidade; a agressao indiscriminada a 
suas florestas para fins agricolas nao somente 
traria resultados economicos decepcionantes, 

mas tambem acarretaria implicac;6es desas
trosas para o equilibria ecol6gico, para alem 
de suas fronteiras. A Amazonia nao e tam
pouco cenario adequado para processo de 
industrializac;ao que demande urbanizac;ao 
desregrada da regiao. 

A Amazonia deve ser objeto, isto sim, de ana
lise madura de seu potencial e de suas pe
culiaridades. 0 projeto de desenvolvimento da 
regiao precisa conjugar as justas aspirac;6es 
de progresso de nossas populac;6es com o 
cuidado de preservac;ao do grande patrimonio 
de riqueza natural que nossos antepassados 
nos legaram. E nesse contexto que avulta a 
importancia do Tratado de Cooperac;ao Ama
zonica, ao abrigo do qual os paises amazoni
cos promovem intenso intercambio de infor
mac;oes e experiencias, congregam esforc;os 
em projetos comuns e avaliam conjuntamen
te as conquistas alcanc;adas. 

0 Tratado de Cooperac;ao Amazonica, logo 
ap6s sua entrada em vigor, ultrapassou a fase 
que se poderia chamar prospectiva e al
canc;ou sua etapa de plena operacionalidade. 
Diversas iniciativas foram concretizadas nas 
areas de ciencia e tecnologia, saude, botani
ca, cooperac;ao fronteiric;a e meio ambiente, 
projetos que se acham, hoje, sob a eficiente 
supervisao da Secretaria Pro-Tempore do 
Conselho, a cargo da Colombia. Em novem
bro vindouro, a Ill Reuniao de Chanceleres do 
Tratado de Cooperac;ao Amazonica nos dara, 
em Quito, a oportunidade de uma vez mais 
trocar impress6es e opini6es de interesse 
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para 0 desenvolvimento da regiao amazonica, 
que nao e mais vista como uma imensa incog
nita, ou como um vasto espa<;o impermeavel a 
iniciativas de solidariedade. Ao contrario, a 
Amazonia vem se tornando progressivamente 
um espa<;o de intercambio e de desenvolvi
mento economico para os paises que a inte
gram. E nosso dever pais viabilizar seu desen-
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volvimento racional, preseNando-a como pa

trimonio nosso. E, portanto, com justificada 

alegria que agrade<;o a presen<;a de todos 

nesta solenidade, que tem o sentido de sim
bolizar o compromisso de grandeza e de per
manencia, expressado pelo Tratado de Co
opera<;ao Amazonica. 
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chanceler da costa rica 
visita o brasil 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relafioes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no almofiO oferecido 
ao Ministro das Relafioes Exteriores e Culto da Costa Rica, 
Rodrigo Madrigal Nieto, em 19 de julho de 1988 

A presenc;;a de Vossa Excelemcia em BrasRia, 
Senhor Chanceler, muito nos honra e alegra: 
representa grata oportunidade de continuar a 
aprofundar o dialogo entre nossos pafses. 

0 Brasil e a Costa Rica tern plena consciencia 
dos vfnculos e interesses que os unem, bern 
como das possibilidades de cooperac;;ao exis
tentes, que podem reverter em beneffcios con
cretos para nossos povos. A visita de Vossa 
Excelencia ao Brasil, alem de proporcionar
nos a satisfac;;ao pessoal de reve-lo, permite 
que busquemos identificar, em alto nfvel e 
com maior nitidez, areas de prioridade nessa 
aproximac;;ao. 

As relac;;6es entre o Brasil e a Costa Rica sem
pre se caracterizaram pela cordialidade e o 
respeito mutuo. A visita do Presidente Jose 
Sarney a Costa Rica, em novembro ultimo - a 
primeira de urn Chefe de Estado brasileiro a 
urn pafs centro-americana - e mostra da sen
sfvel revitalizac;;ao dos contatos entre ambas 
as nac;;6es. 

A escolha da Costa Rica como sede do plano
piloto de cooperac;;ao tecnica da Agencia Bra
sileira de Cooperac;;ao evidencia uma dupla 
disposic;;ao de nosso Governo: estreitar os la
c;;os, tradicionalmente fraternais, que aproxi
mam o Brasil do pafs de Vossa Excelencia, e 
transformar em atos concretos - que o tempo 
tara frutificar, e que trazem em si importante 
efeito multiplicador - o compromisso que 
assumiu o Presidente Sarney, juntamente com 
os demais Primeiros Mandataries do Grupo 

dos Oito, na hist6rica Reuniao de Acapulco, 
de respaldar urn programa internacional de 
emergencia que contribua para o soergui
mento econ6mico e a retomada do pleno de
senvolvimento dos pafses centro-americanos. 

Tambem no contexto do compromisso presi
dencial de Acapulco, registro, com satisfac;;ao, 
o infcio de negociac;;6es entre nossos dois 
pafses com vistas a elaborac;;ao de acordo de 
comercio de alcance parcial, no ambito da 
ALADI. Tal instrumento, quando concretizado, 
estabelecera as bases para mais facil acesso 
das exportac;;6es da Costa Rica a nossos 
mercados. A conclusao, ha apenas poucos 
dias, das negociac;;6es bilaterais sobre atrasa
dos financeiros, por outro lado, permitiu, em 
condic;;6es favoraveis, o reescalonamento da 
dfvida bilateral. 

Senhor Chanceler, 

A comunidade internacional vive hoje momen
tos especialmente diffceis, em que proliferam 
as tens6es e ameac;;as a paz mundial. Nesse 
sentido, pafses como Brasil e Costa Rica, de 
longa tradic;;ao de defesa da paz, sao chama
dos a desempenhar papel na luta - que e de 
todos n6s - pela implementac;ao de medidas 
em ambito mundial que assegurem urn clima 
de concordia e seguranc;a internacionais, in
dispensaveis ao plene desenvolvimento social 
e econ6mico de nossos povos. 

A crise centro-americana, particularmente, 
merece atenctao especial nesse contexte, por 
envolver diretamente pafses latino-americanos 
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aos quais estamos ligados por la!jos que sao 
tambem hist6ricos, como tambem por sen
sibifizar todas as nac;oes do mundo. Foram es
sas vinculac;oes e, sobretudo, foi um profunda 
sentimento de fraternidade, a base para a 
cria~o do Grupo de Contadora e, posterior
mente, do Grupo de Apoio, do qual o Brasil 
faz parte desde sua funda(jao, em 1985. Esses 
dois grupos deram ao processo de pacifica
gao regional uma contribui(jao essencial, ao 
defender a necessidade de uma solu!jao re
gional para a crise, que levasse em consi
derac;ao os principios internacionais basicos 
da nao-ingerencia, nao-interven11ao em assun
tos internes de outros Estados e solu!jao paci
fica e negociada das controversias. 

A ac;ao dos Grupos de Contadora e de Apoio 
nao somente impediu o agravamento da crise, 
com uma perigosa e nao desejada escalada 
militar, mas tambem possibilitou o estabeleci
mento de canal de comunica<;ao entre os 
paises centro-americanos, aos quais sempre 
coube a responsabilidade primordial pela 
busca de uma solu!jao pacifica, negociada, 
pa~a suas divergencias. 0 Plano de Paz do 
Presidente Arias, origem dos acordos de 
Esquipulas II, e cabal reflexo da vontade polfti
ca dos pafses do istmo de por termo a crise 
por meio da negocia<;ao. E a esse fator fun
damental que se deve seu hist6rico signifi
cado. 

0 Brasil reconhece, Senhor Chanceler, a 
importancia transcendental da assinatura, 
pelos cinco Presidentes centro-americanos, 
dos acordos de Esquipulas II. Nesse contexto, 
nao posso deixar de real<;ar 0 decisivo papel 
desempenhado pelo Presidente Arias, que, 
peios seus meritos de estadista e de defensor 
da paz, foi justamente agraciado com o Pre
mia Nobel. 

0 Brasil confia em que, em beneficia da paz, 
da estabilidade e do desenvolvimento da Arne-
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rica Central, os paises da area nao medirao 
esfor(jos na dire(jao do plena cumprimento de 
todos os compromissos voluntariamente 
assumidos, inclusive aqueles relatives a con
tinua(jao das negocia(j6es em materia de 
seguranc;a. 

Por outro lado, insistimos em que as rafzes 
mais profundas da crise centro-americana sao 
de carater economico e social e que se devem 
superar as divergencias ideol6gicas nao mais 
justificaveis em um mundo onde ha entendi
mento crescenta entre o leste e o oeste. Por 
conseguinte, reiteramos a exorta(jao feita 
pelos Presidentes do Mecanisme Permanente 
de Consulta e Concertagao Polftica, em Aca
pulco, aos pafses e institui(j6es comprometi
dos com a paz e o desenvolvimento, no senti
do de se implementar urn programa interna
cional de emergencia de coopera9ao econ6-
mica para os pafses centro-americanos que 
compreenda medidas para a reconstru9ao de 
suas economias. Esse compromisso com a 
paz e o desenvolvimento implica que todas as 
na(j6es mais adiantadas devem colaborar 
com os paises centro-americanos para supe
rarem suas crises internas de cunho econ6-
mico, social e financeiro. Nao ha paz em meio 
a fame e a mlseria. No seio da Organiza9ao 
das Na(j6es Unidas, bem como da Organiza
(jao dos Estados Americanos, nao nos fur
tamos nunca de dar nosso mais firme res
paldo as iniciativas visando criar condi96es 
para superar as dificuldades econ6micas com 
que se defronta a America Central. 

Senhor Chanceler, 

Movido pelo afeto que une nossos povos, 
proponho aos presentes urn brinde ao cons
tante desenvolvimento das fraternas rela96es 
de amizade entre o Brasil e a Costa Rica, a 
crescente prosperidade e ao bem-estar do 
povo costarriquenho e a felicidade pessoal de 
Vossa Excelencia. 
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conselho das na~6es unidas para a 
namibia: missao visita o brasil 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Rela\roes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, em almo\ro oferecido 
ao Vice-Presidente do Conselho das Na\roes Unidas 
para a Namibia, em 19 de julho de 1988 

Senhor Vice-Presidente, 

A visita ao Brasil da missao do Conselho das 
Nac;6es Unidas para a Namibia, chefiada par 
Vossa Excelencia, constitui para o Governo 
brasileiro, e para mim pessoalmente, motivo 
de especial satisfac;ao. 

0 Conselho das Nac;6es Unidas para a Na
mibia, que este ana completa 21 anos de exis
tencia, desponta entre as criac;6es do sistema 
multilateral como simbolo da responsabilidade 
avocada pela comunidade internacional, e 
pelas Nac;6es Unidas em particular, sabre a 
situac;ao daqueles povos que se veem to
lhidos no exercfcio de seu direito sagrado a 
autodeterminac;ao. A garantia desse direito, 
requisito indispensavel para a construc;ao de 
uma ordem internacional mais justa e demo
cratica, encontra-se entre as tarefas mais 
nobres e mais urgentes das Nac;6es Unidas. 
Nesse terreno, e da maiar relevancia a contri
buic;ao que o Conselho das Nac;6es Unidas 
para a Namibia tern prestado no desempenho 
das fungoes de autoridades administradora 
legal para aquele pafs. 

Senhar Vice-Presidente, 

0 Governo e o povo do Brasil acompanham 
com particular interesse a luta do povo namf
bio, nosso vizinho sui-atlantica, par sua inde
pendencia e contra a ocupac;ao ilegal de seu 
pafs. Temos reiterado, nos diversos foros 
internacionais e em encontros bilaterais, nos-

so apoio a pronta execuc;ao das medidas pre
conizadas pelas resoluc;6es das Nac;6es 
Unidas, em particular pela Resoluc;ao 435 do 
Conselho de Seguranc;a. 0 desrespeito as 
decis6es mandat6rias do Conselho pelo 
Governo da Africa do Sui, em inaceitavel vio
lac;ao das obrigac;6es estabelecidas pela Carta 
das Nac;6es Unidas, representa urn dos capf
tulos mais sombrios da hist6ria de nosso 
tempo, proporcionando o triste espetaculo de 
urn Estado que, desconhecendo os princfpios 
mais ba.sicos da justic;a e da igualdade entre 
os homens e os povos, coloca-se delibera
damente fora da lei, prolongando situac;ao que 
constitui ameac;a a preservac;ao da paz e da 
seguranc;a internacional na Africa Austral. 

Senhor Vice-Presidente, 

0 sentimento de revolta que nos desperta a 
ocupac;ao ilegal da Namibia - ato cujo vicio 
originario nao se deixa encobrir par sua ja 
prolongada durac;ao - e ainda maiar pela 
caracterfstica infqua do regime do apartheid, 
regime que, impasto ao povo namibio, acres
centa ao sofrimento e a humilhac;ao decorren
te da ocupac;ao estrangeira a ignominia do 
racismo institucionalizado. 

Nao poderia deixar de salientar, ainda uma 
vez, o quanta tal regime e inaceitavel para o 
povo brasileiro, acostumado a conyivencia 
igualitaria e enriquecedora dos diversos gru
pos etnicos que nos integram a nacionalidade. 
Nossa experiencia mostra-nos a cada dia, em 
diametral oposic;ao as doutrinas de suprema-
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cia racial, que a afirma«;ao de uma identidade 
nacional - e nos orgulhamos de te-la forte -, 
Ionge de excluir a diversidade racial, antes 
ganha em riqueza e conteudo por resultar da 
uniao de diversas culturas. E incompreensfvel 
para o povo brasileiro que a um grupo social, 
qualquer que seja, sejam denegados os direi
tos basicos da pessoa humana e do cidadao, 
a come~ar pelo direito de participa~ao iguali
taria no governo de seu proprio pars. 

Duas vezes oprimido, como ra«;a e como na
cionalidade, o povo da Namfbia conta, no Bra
sil, com a mais profunda e sentida solidarie
dade, fundada na consciencia dos direitos ina
lienaveis do semelhante e na revolta diante da 
sua sistematica viola«;ao, transformada em 
doutrina do Estado. 

Senhor Vice-Presidente, 

No contexte das iniciativas multilaterais sabre 
a situa~ao na Africa Austral, parece-me impor
tante ressaltar que a independencia da Namf
bia e a erradica~ao do apartheid configuram, 
em sentido proprio, tarefas sul-atlanticas, se 
me e permitido empregar esse adjetivo para 
designar uma regiao cuja especificidade e 
cuja voca~ao de paz e coopera~ao foram re
conhecidas pela Resolu«;ao 41 /11 da Assem
bleia-Geral das Na~oes Unidas, regiao a que o 
Brasil atribui alta prioridade em sua polftica 
externa e que sofre os efeitos desestabilizado
res da ilegalidade da pratica do apartheid e da 
ocupac;ao da Namfbia. A persistencia desses 
resqufcios do colonialismo, sabre ser anacro
nica, e incompatfvel com a realizac;ao plena 
dos objetivos centrais da Declarac;ao do Atlan
tica Sui como Zona de Paz e Cooperac;ao, e 
os esfor~os para a sua superac;ao deverao 
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merecer destaque no contexte da implemen
tac;ao das Resolu«;oes 41/11 e 42/16. 

Ha pouco mais de um ano, tive o prazer de 
receber nesta Casa o Senhor Sam Nujoma, 
Presidente da SWAPO. Naquela oportunidade, 
de que guardo viva recordac;ao, pude verificar 
com satisfa~ao a tenacidade com que o Se
nhor Nujoma esta engajado na defesa dos 
direitos de seu povo e a importancia que atri
bui a manutem;ao de contatos estreitos com o 
Brasil. 

0 Brasil vem procurando prestar coopera~ao 
a Organiza~ao do Povo do Sudoeste Africano 
(SWAPO), notadamente na forma~ao de qua
dros tecnicos, iniciativa que se revelou pro
missora, justificando plenamente a considera
~ao de novas projetos nesse terrene. Ade
mais, o Governo brasileiro vem contribuindo 
para diversas atividades e fundos das Na~oes 
Unidas com rela~ao a Namfbia. 

Senhor Vice-Presidente, 

Em sua carta de apresenta~ao do Relat6rio do 
Conselho das Nagoes Unidas para a Namfbia 
a XLII Sessao da Assembleia-Geral, o Presi
dente do Conselho expressou sua convic~ao 
de que o apoio generalizado encontrado pelas 
iniciativas do 6rgao por ele presidido e revela
dor da impaciencia da comunidade internacio
nal com a atitude intransigente do Governo da 
Africa do Sui. Ao levantar um brinde a realiza
~ao pessoal de Vossa Excelencia e ao brilhan
te futuro da Namfbia independente, fa~o mi
nhas as palavras do Presidente do Conselho e 
manifesto minha esperan~a de que a impor
tancia que atribufmos a visita desta Missao 
seja assim interpretada. 
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rio de janeiro reune representantes 
de paises da zona de paz e de 
coopera~ao do atlantica sui 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relac;oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, por ocasiio da 
inaugurac;ao da Reuniio de Pafses da Zona de Paz e de 
Cooperac;ao do Atlantico Sui, no Rio de 
Janeiro, em 25 de julho de 1988 

Senhores Representantes de Pafses da Zona 
de Paz e de Cooperac;:ao do Atlantica Sui, 

E com grande prazer que lhes dou minhas 
boas-vindas a esta cidade do Rio de Janeiro, 
banhada pelas aguas de um oceano que de
sejamos preservar como elo de aproximac;:ao 
e concordia entre nossos pafses. 0 povo eo 
Governo brasileiros sentem-se honrados com 
a presenc;:a de todos os Senhores nesta pri
meira e historica reuniao que congrega repre
sentantes de nac;:oes amigas das duas mar
gens do Atlantica Sui. 

0 Brasil tem profunda consciencia de ser um 
pais atlantica. Eu diria mesmo que nao pode
rfamos sequer nos definir como nac;:ao sem 
levar em conta o mar, esse mar que foi instru
mento para mesclar indissoluvelmente povos 
e culturas e nos fazer brasileiros. Esse mesmo 
mar aproxima tambem nossos ideais e aspi
rac;:oes aos de nossos vizinhos atlanticos na 
America Latina e na Africa, amadurecidos na 
luta comum pela dignidade, pela paz, pela 
justic;:a e pelo desenvolvimento. 

A mesma convergencia de atitudes e pers
pectivas que levou a proclamac;:ao do Atlan
tica Sui como Zona de Paz e de Cooperac;:ao 
inspira agora esta nossa reuniao. Movem-nos 
propositos construtivos e de bam entendimen
to, coerentes como espfrito de nossas nac;:oes 
e a orientac;:ao que temos todos procurado 
imprimir a nossa atuac;:ao internacional. 

Os interesses dos pafses do Atlantica Sui sao, 
mais que compativeis, amplamente coinciden-

tes. As afinidades historicas, os lac;:os de ami
zade e solidariedade e os elementos comuns 
de nossa inserc;:ao no cenario internacional 
fundamentam a disposic;:ao de construir um 
novo tipo de relacionamento, em beneficia de 
todos. 

No momenta em que a reg1ao assume sua 
identidade propria, essas afinidades e essa 
convergencia de interesses devem orientar o 
exame e a formulac;:ao de iniciativas conjuntas. 
A Zona de Paz e de Cooperac;:ao do Atlantica 
Sui deve ser percebida como ela e e pretende 
ser, e nao como um reflexo de imagens que 
em outras partes do mundo se possam formar 
dela. Deve ser vista como um esforc;:o de en
tendimento intra-regional, de natureza iguali
taria, orientado para o objetivo da cooperac;:ao 
para a paz e a seguranc;:a em nossa regiao e o 
desenvolvimento de nossos povos. Objetivo 
consagrado pela unanimidade de nossos 
pafses e pela mais expressiva maioria da 
comunidade internacional. 

Esta reuniao se inscreve em processo histo
rico cujas origens remontam a muitos anos 
atras. Ao mesmo tempo em que se reveste de 
can~ter inovador, constitui etapa conseqOente 
e logica dos esforc;:os desenvolvidos, nos dais 
Iadas do oceano, para alcanc;:ar um ambiente 
de paz que permita aos pafses da regiao con
centrar recursos em atividades voltadas para a 
promoc;:ao do bem-estar de suas populac;:oes. 

Ja na decada de sessenta, os parses africanos 
e latino-americanos tomaram iniciativas pia-
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neiras destinadas a proscrever a introduc;ao 
de armas nucleares em suas respectivas re
gioes. A Declarac;ao da Organizac;ao da Uni
dade Africana sabre a Desnuclearizac;ao da 
Africa, de 1964, e o Tratado para a Proscric;ao 
de Armas Nucleares da America Latina, de 
1967, sao exemplos marcantes da vocac;ao 
pacifica de nossos povos. 

Recorda aquelas medidas - e as numerosas 
instancias de aproximac;ao e solidariedade po
lftica e de cooperac;ao economica e tecnica 
entre os paises do Atlantica Sui - para ressal
tar o fato de que ja vinhamos trac;ando ha mul
to tempo o caminho que conduziu a consa
grac;:ao, em 1986, na Assembleia-Geral das 
Nac;oes Unidas, de nossa iniciativa conjunta 
no sentido de declarar o Atlantica Sui uma Zo
na de Paz e de Cooperac;:ao. 

A iniciativa marca um capitulo importante na 
hist6ria das relac;oes internacionais. Simboliza 
a disposic;:ao de nossos paises de assumir 
com maturidade o papel de crescente rele
vancia que lhes corresponde no mundo. Ao 
lado de outros esforc}os significativos em dife
rentes areas do hemisferio sui, revela com 
clareza a vontade dbs paises em desenvolvi
mento de assumir a responsabilidade que lhes 
cabe pela preservac;:ao da paz e o relaxamen
to de tensoes em suas regioes e de encontrar 
formas de estimular a cooperac;:ao em bene
ficia de todos. 

0 Atlantica Sui e o mais desarmado de todos 
os oceanos. Desejamos preserva-lo dos con
flitos e tensoes que lhe sao alheios, inclusive 
os decorrentes das oscilac;:oes do relaciona
mento entre as grandes potemcias. De atuali
dade permanente e visivel, essas ac;:oes se 
vinculam a busca de um padrao mais demo
cratico e mais equitativo de relacionamento in
ternacional, baseado nao na confrontac;:ao e 
no recurso ao poder politico, militar e econo
mico, mas no dialogo e no bam entendimento, 
no cumprimento escrupuloso das normas ba
sicas de convivencia internacional consagra
das na Carta das Nac;oes Unidas e no respeito 
pela diversidade natural de pontos de vista e 
pelas dinamicas pr6prias de evoluc;:ao nacio
nal e regional. 
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Senhores Representarites, 

Os objetivos de paz e de cooperac;ao na re
giao do Atlantica Sui nao poderao ser plena
mente atingidos enquanto nao for alcanc;ada a 
independencia da Namibia, territ6rio sui-atlan
tica que se situa diante de n6s, do outro lado 
do oceano, enquanto nao for desmantelado o 
sistema de apartheid que continua a oprimir a 
maioria da populac;ao da Africa do Sui, en
quanta paises de nossa regiao sofrerem 
agressoes e tiverem atingida sua integridade 
territorial, enquanto o colonialismo persistir 
em suas manifestac;oes anacronicas. 

Os pafses do Atlantica Sui em sua unanimi
dade ·empenham-se por soluc;oes justas, ne
gociadas, coerentes com os princfpios es
senciais do direito internacional e as decisoes 
pertinentes das Nac;:oes Unidas, para as ques
toes e conflitos que ainda perduram na regiao, 
tanto em sua vertente africana quanta em sua 
vertente sui-americana. Sentimo-nos no direito 
de esperar que a comunidade internacional e, 
em especial, as partes diretamente envolvidas 
levem na devida conta essa reivindicac;:ao uni
ficada de nossos paises e contribuam de for
ma eficaz para a pronta soluc;ao desses pro
blemas. 

Os tacos de tensao ainda existentes nao nos 
impedirao, no entanto, de prosseguir no cami
nho da aproximac;:ao progressiva entre nossos 
pafses. Ja avanc;amos muito nesse sentido, o 
suficiente para demonstrar com exemplos 
concretes e positives a fertilidade de nossa 
cooperac;ao e a clara conveniencia de expan
di-la cada vez mais. 

A atuac;ao dos organismos regionais de co
operac;ao africanos e latino-americanos, os 
programas sub-regionais em processo de im
plementac;:ao pela Argentina, o Uruguai e o 
Brasil, bem como pela Conferencia de Coor
denac;:ao sabre o Desenvolvimento da Africa 
Meridional (SADCC) e pela Comissao Econo
mica para a Africa Ocidental (ECOWAS), entre 
outros, e os multiples lac;:os bilaterais de co
operac;:ao e de entendimento politico sao cla
ras indicac;:oes dos rumos que podemos e de
vemos seguir. Toda essa malha de relac;:oes 
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que hoje nos une ha de adensar-se e esten
der-se a novas formas de trabalho associado, 
na tarefa de dinamizar potencialidades e con
jugar a nossa criatividade em busca do bem 
comum. 

Este encontro constitui oportunidade adequa
da para que examinemos as melhores formas 
de aperfeic:;oar nosso intercambio material e 
intelectual. Entre outras areas de cooperac:;ao 
que poderiam ser identificadas, caberia pen
sar especialmente em meios de enriquecer o 
acervo de conhecimentos sabre nosso ocea
no, de transforma-lo cada vez mais em fator 
de aproximac:;ao e de desenvolvimento, de as
segurar a conservac:;ao dos recursos do mar e 
a protec:;ao do meio ambiente marinho, em 
beneficia de nossos povos. 

Certamente caberia examinar, nesse contexto, 
a melhor maneira de integrar nossos esforc:;os 
com as atividades dos diferentes organismos 
internacionais que se ocupam dessas mate
rias, cuja colaborac:;ao e apoio podemos espe
rar nos termos da resoluc:;ao adotada pela As
sembleia-Geral das Nac:;6es Unidas no final do 
ana passado. 

Senhores Representantes dos Pafses do 
Atlantica Sui, 

Penso interpretar o sentimento de todos ao 
dizer que esta reuniao, ao tornar patente a 
consciencia de que pertencemos a regiao sui
atlantica, constitui, na verdade, uma reafirma
c:;ao dos vfnculos, compromissos e esquemas 
de cooperac;;ao que cada um de nossos paf
ses, sul-americanos au africanos, ja mantem 
com as nac;;oes de nossos dais continentes, e 
da uma dimensao maior e mais madura as 
relac;;oes entre a Africa e a America Latina. 

Esta iniciativa nao e de modo algum exclu
dente. Nao e par acaso que a Declarac:;ao da 

Zona de Paz e de Cooperac:;ao do Atlantica 
Sui contou e conta com o apoio praticamente 
unanime da comunidade internacional. 

Se ha alga de excludente em nossa iniciativa 
conjunta, e facil identifica-lo: queremos, sim, 
excluir o odioso regime de apartheid; recla
mamos o fim da ocupac:;ao ilegal da Namibia; 
buscamos eliminar as fontes de tensao na re
giao do Atlantica Sui, banir as armas nuclea
res e de destruic:;ao em massa, canter a pre
senc:;a militar estrangeira e a extensao a regiao 
de rivalidades ex6genas. 

Ao reafirmar a responsabilidade especial que 
tem nossos pafses sabre o Atlantica Sui, faze
mas um chamamento a todos os pafses de 
outras regi6es do mundo para que contribuam 
de forma positiva para que prospere sempre 
em nosso meio um clima livre de ameac:;as e 
de tensoes, que nos permita destinar nossos 
recursos limitados a tarefa do desenvolvimen
to economico e social. 

Senhores Representantes, 

Parter o Brasil a honra de sediar este encon
tro de pafses amigos, cabe a mim a satisfac:;ao 
de oferecer-lhes a acolhida e a hospitalidade 
que sao trac:;o comum da cultura de nossas 
nac:;oes. 

Ao agradecer sinceramente a presenc;;a de to
dos, espero que se abra com esta reuniao no
va e decisiva etapa da cooperac:;ao sui-atlan
tica. 

Em nome do Presidente Jose Sarney, que tem 
colocado sua clarividencia polftica e sua visao 
de estadista a servic:;o desta grande causa par
tilhada par nossos pafses, formula os me
lhores votos par um trabalho intenso e pro
ffcuo em beneficia da paz e da cooperac:;ao no 
Atlantica Sui. 
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brasil reclarria em rodada do gatt 
Discurso pronunciado pelo Subsecretario-Geral de 
Assuntos Economicos e Comerciais, Embaixador Sebastiao 
do Rego Barros Neto, perante o Comite de Negociactoes 
Comerciais do GATT, em 26 de julho de 1988 

Senhor Presidente, 

Era o prop6sito de minha delegac;ao submeter 
a sexta sessao do Comite de Negocia<;6es 
Comerciais sua avalia<;ao do estado das ne
gocia<;6es da Rodada Uruguai. Tfnhamos em 
mente discorrer sabre a recusa de certos par
ticipantes em aceitar soluc;6es razoaveis e 
praticas para a implementac;ao progressiva do 
compromisso de desmantelamento das medi
das inconsistentes do GATT e, dessa forma, 
assegurar a emergencia de um ambiente inter
nacional de comercio em que as negocia<;6es 
se realizassem em base mais eqOitativas. Co
mo e sabido, o Brasil e um expressive numero 
de pafses em desenvolvimento concordaram 
com a sugestao de que deveriam ser estabe
lecidas datas tentativas para solicita<;6es, con
sultas, e medidas relativas ao "desmantela
mento". Embora estivesse clara que nao se 
esperava completar o processo de desmante
lamento a tempo para o Encontro Ministerial 
de dezembro de 1988, alguns participantes 
nao puderam aceitar sequer um simples cro
nograma que ajudasse a produzir alguns re
sultados concretos iniciais. Assim agindo, 
deixaram de demonstrar a vontade polftica de 
desenvolver um ambiente de comercio condu
cente a negocia<;6es com significado. Final
mente, era nosso desejo insistir na necessida
de premente de se dar expressao concreta ao 
reconhecimento de que comercio, moeda, 
financiamento e desenvolvimento estao de tal 
modo vinculados, que, sem a soluc;ao dos 
problemas relatives ao endividamento de um 

grande numero de partes contratantes de me
nor desenvolvimento e sem a determinac;ao 
de se per tim a instabilidade monetaria na 
economia mundial, mal se podem visualizar 
medidas de liberaliza<;ao resultantes das pre
sentes negociac;6es multilaterais. 

No entanto, Senhor Presidente, nao s6 repre
sentantes de outros pafses ja trataram dos 
pontos basicos que desejavamos levantar, co
mo tambem fomos atingidos por uma decisao 
que nao pode senao ter um serio impacto no 
processo negociador, e nos esfor<;os decidi
dos do Governo brasileiro em ambito interno, 
para aumentar sua participa<;ao no sistema de 
co mercia internacional e contribuir de mane ira 
construtiva para o sucesso da Rodada Uru
guai. 

Ha algumas semanas atras foram tomadas no 
Brasil diversas medidas destinadas a promo
ver uma maior liberalizac;ao de seu regime de 
comercio externo. Entre elas incluem-se a 
reduc;ao de tarifas e a elimina<;ao de algumas 
medidas paratarifarias e nao-tarifarias que se
rao oportunamente notificadas ao Secretaria
do do GATI. Mais importante, esse curso de 
a<;ao unilateral fQi adotado nao obstante um 
contexte de amplas dificuldades, tais como o 
permanente peso do servic;o da dfvida exter
na, a manuten<;ao de press6es protecionistas 
par algumas economias desenvolvidas e a 
ausencia de qualquer sinal clara de que as 
"medidas de areas cinzentas" ora vigentes 
serao proscritas ou substitufdas em fun<;ao de 

25 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

um regime de salvaguardas para todos acei
tavel. Somos, obviamente, os primeiros a re
conhecer que o novo sistema adotado pelo 
Governo brasileiro ira contribuir para a moder
niza9ao da nossa base industrial e permitir 
taxas mais elevadas de investimento e cres
cimento para nossa economia. Mas deve-se 
tambem reconhecer que estas recentes modi
fica96es de polftica representam umc. clara 
demonstra9ao da cren9a brasileira nos objeti
vos estabelecidos para a Rodada Uruguai, e 
um gesto muito concreto que deve ser levado 
em considera9ao pelos nossos parceiros no 
curso deste processo negociador. 

E, por isso mesmo, ainda mais lamentavel que 
ha apenas quatro dias do inicio desta sessao 
do Comite de Negocia9oes Comerciais, os 
EUA tenham anunciado sua inten9ao de im
por medidas unilaterais de restri96es comer
ciais contra o Brasil e, subseqOentemente, pu
blicado uma rela9ao de produtos da qual 
serao retirados os itens sujeitos a restri96es 
de importa9ao. A magnitude de tais restri96es 
e tal que impedira a exporta9a0 de determina
dos produtos brasileiros para o mercado nor
te-americana. Tal medida, se implementada, 
estaria violando os principios elementares de 
direito internacional e do GATI. Alem do mais, 
iria infringir o compromisso formal assumido 
pelos Ministros em Punta del Este, pelo qual 
"nao se tomarao quaisquer medidas restritivas 
que nao estejam em conformidade com os 
dispositivos do GATI". A aplica9ao injustifica
da e discriminatoria de legisla9ao norte-ameri
cana sob a alega9ao de danos causados a in
dustria farmaceutica americana resultaria em 
uma carga desproporcional e absurda para o 
nosso setor comercial. Na realidade, a sim
ples publica9ao da lista potencial de itens aos 
quais poderao ser impostas restri96es repre
senta, par si so, um fator inibidor de comercio 
e podera desmantelar o comercio como resul
tado da suspensao de pedidos e outras medi
das semelhantes tomadas por importadores 
americanos dos produtos a serem atingidos. 

Na verdade as medidas pretendidas pelos 
EUA nao prejudicam apenas o Brasil. Amea
gam a propria integridade do processo nego
ciador. Tentam nao apenas for9ar uma Parte 
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Contratante a modificar uma politica interna, 
que esta em consonancia perfeita com instru
mentos acordados internacionalmente, que 
regulamentam os direitos sobre a proprieda
de intelectual. Tentam, tambem, fazer com 
que aquela Parte Contratante molde a sua 
posi9ao na Rodada Uruguai de acordo com 
os desejos de uma potencia comercial mais 
poderosa. 

Senhor Presidente, 

Pergunto francamente: se tal pratica for 
relevada, como poderemos acreditar que um 
parceiro comercial da importancia dos EUA 
ira cumprir as obriga96es a serem ainda es
tabelecidas, quando durante a propria Ro
dada resolve aplicar medidas restritivas uni
laterais como as acima mencionadas? Sera 
que teremos que chamar a aten9ao deste 
especifico parceiro comercial para o fato de 
que tais medidas claramente violam os dispo
sitivos do Acordo Geral que, par sinal, ainda 
esta em vigor? 

0 Governo brasileiro vale-se desta oportu
nidade para se reservar o direito de recorrer 
as disposi96es pertinentes do GATI a fim de 
proteger seus legitimos direitos e interesses 
ao amparo do Acordo Geral. Estamos confi
antes de que nao deixara de haver uma forte 
rea9ao a esta tentativa de escarnio as regras 
do Direito. Quero assegurar a todos os partici
pantes da Rodada Uruguai que esta amea9a 
de violencia nao ira desviar-nos do empenho 
em atingir as metas que todos estabelecemos 
em setembro de 1986. Estamos decididos a 
desenvolver, com a coopera9ao dos demais, 
um sistema de comercio multilateral mais 
aberto e duradouro. Um sistema em que se 
conceda a economias mais frageis uma prote-
9ao adequada contra o uso de restri96es dis
criminatorias que visem a impor leis e regula
menta9oes internas de potencias comerciais. 

Senhor Presidente, 

Nao se deve permitir que prevale9am atos co
ercitivos e ilegais, porque levariam a uma pro
funda descren9a no nosso principal proposito, 
qual seja o de urn resultado exitoso da Roda
da Uruguai. 
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abreu sodre fala aos estagiarios da 
escola superior de guerra 

Palestra proferida pelo Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, na Escola Superior 
de Guerra (ESG), em 28 de julho de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Comandante da Escola Superior de Guerra, 
General-de-Exercito Osvaldo Muniz Oliva, 

A Escola Superior de Guerra ostenta uma 
tradigao exemplar de devotamento ao estudo 
dos problemas brasileiros. Nao poderia, as
sim, deixar de ser honroso e gratificante, para 
um homem publico como eu, participar, pela 
terceira vez, em minha condigao de Ministro 
das Relagoes Exteriores, deste grande mo
menta de reflexao que significa para a vida na
cional o ciclo de confen3ncias aqui promovido 
anualmente. 

0 ltamaraty valoriza, em todo seu alcance, as 
vfnculos de colaboragao e dialogo que man
tern com esta Casa, sobretudo par acreditar 
que a condugao da polftica externa requer o 
entrosamento permanente do 6rgao encarre
gado de executa-la com os diferentes setores 
representativos da sociedade. 

Desejo expor aos Senhores estagiarios as li~ 
nhas gerais da atuagao internacional do Brasil, 
inspiradas nas diretrizes do Presidente da Re
publica. Procurarei mostrar como os passos 
de nossa diplomacia se combinam em uma 
conduta global coerente e realista, fiel a sua 
orientagao hist6rica, ajustada as necessidades 
e preocupagoes atuais do pais e, ao mesmo 
tempo, sensfvel as transformagoes do mundo. 

Nagao com identidade propria, de formagao 
complexa e interesses diversificados no plano 

internacional, o Brasil busca hoje assegurar 
sua estabilidade democratica e as condigoes 
de seu crescimento economico e bem-estar 
social. A polftica externa brasileira reflete, en
tao, tudo aquila que a nagao representa e 
projeta em seu futuro. 

Rela11oes leste-oeste e arranjos 
hegemonicos 

lnteressado, como todo pais em desenvolvi
mento, na consolidagao de uma atmosfera de 
paz e estabilidade no cenario internacional, o 
Brasil acompanha com interesse os desdobra
mentos das recentes iniciativas de dialogo 
politico e dos acordos sabre desarmamento 
entre as superpotencias. E nossa esperan<;a 
que o novo quadro de distensao nas relagoes 
leste-oeste, substituindo a confrontagao ret6-
rica dos anos anteriores, evolua para um con
vfvio equanime e maduro que propicie a satis
fac;ao dos anseios globais da comunidade das 
nac;oes. 

lnfelizmente, a perspectiva de um processo de 
democratizagao da ordem polftica mundial afi
gura-se remota diante do quadro de bipola
ridade estrategico-militar que ainda perdura. 
Sera altamente frustrante para a sociedade 
internacional como um todo se os atuais 
esforgos de entendimento entre Washington e 
Moscou reeditarem uma conciliagao de tipo 
hegemonico estimulando antigas teorias de 
repartigao de zonas de influencia. 
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0 que da, naturalmente, uma conotac;ao inedi
ta e promissora ao relacionamento entre os 
EUA e a URSS e o fato de que, pela primeira 
vez, conclufram-se acordos efetivos de desar
mamento nuclear, embora de alcance restrito. 
As consequencias que, no bojo desse proces
so, poderao acarretar as atuais transforma
c;oes de ordem politica e econ6mica na Uniao 
Sovietica (perestroika e glasnost) represen
tam urn componente novo que deferencia o 
atual processo de desanuviamento entre as 
superpotencias da detente dos anos setenta. 

Desarmamento: aspiractio legitima da 
comunidade internacional 

Questao chave da realidade contemporanea, 
a problematica do desarmamento sempre 
ocupou urn Iugar central nas preocupac;oes 
da diplomacia brasileira, que desde a decada 
de sessenta vern defendendo, no ambito das 
Nac;oes Unidas e outros taros, a prioridade de 
que se reveste sua discussao. Tal postura 
decorre nao s6 da vocac;ao pacifica do pafs, 
mas tambem da consciencia da interde
pendencia de destinos dos povos na era 
nuclear e na responsbilidade de cada urn em 
construir urn ambiente internacional que pro
porcione paz e seguranc;a para a humanidade. 

A mais recente expressao concreta dessa 
posic;ao tradicional de nossa diplomacia foi a 
participac;ao do Senhor Presidente da Republi
ca na T erceira Sessa a Especial da Assem
bleia-Geral das Nac;oes Unidas sabre o Desar
mamento, quando reiterou solenemente o 
compromisso brasileiro de trabalhar para a 
manutenc;ao da paz, a reduc;ao de tensoes no 
mundo e a promoc;ao da cooperac;ao para o 
desenvolvimento dos povos. 

Ao discursar no dia 7 de junho perante o 
Plenario da Sessao Especial, o Presidente 
Jose Sarney afirmou que "o Brasil nao tern 
hipotecas a resgatar no campo da paz e da 
seguranc;a internacionais" e enunciou as 
posic;oes equanimes e realistas que balizam a 
atuac;ao do pais nos taros de desarmamento. 

Nesse sentido. foi motivo de decepr;ao para o 
Brasil a ausencia de progresses palpaveis 
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naquela Sessao Especial. Certas delegac;oes 
nao se dispuseram a transpor para 0 ambito 
multilateral da conferencia a atmosfera de 
flexibilizac;ao e distensao instauradas em ins
tancias bilaterais especfficas. Entende o Brasil 
que, par promissor que se afigure o grau de 
entendimento entre as superpotencias, o de
sarmamento, mormente o nuclear, e tema de 
legftimo interesse para toda a comunidade 
internacional e, como tal, nao deve ser sub
trafdo a discussao ampla e aberta em taros 
multilaterais. 

Multilateralismo e democratizactio da 
ordem internacional 

0 Brasil ve com preocupac;ao o surgimento, 
nos ultimos anos, de urn gradual processo de 
desgaste dos organismos internacionais, par
ticularmente das Nac;oes Unidas, que tern 
levado a uma relativa perda de prestigio e 
eficacia da instituic;ao. 

A "crise do multilateralismo" parece refletir urn 
desencanto, par parte de certos pafses
membros, pela pratica do exercfcio multila
teral, dando-se preferencia a ac;oes unilaterais 
ou a canais bilaterais. Se no passado reconhe
ciam-se plenamente as virtudes inerentes ao 
processo decis6rio das instituic;oes multila
terais, pela via democratica da composic;ao de 
interesses entre a maioria e a minoria, hoje 
pretende-se questionar a validade das reivin
dicac;oes apresentadas par grupos majorita
rios, notadamente do Terceiro Mundo, que al
mejam uma ordem internacional mais adequa
da a novas realidades. 

0 continuado impasse nas negociac;oes inter
nacionais de maior relevancia tern gerado urn 
clima de impaciencia e ressentimento entre as 
partes em confronto e levado a constantes 
situac;oes de polarizac;ao, par vezes menos no 
sentido leste-oeste do que no sentido norte
sui. A reac;ao de certos pafses a este estado 
de coisas tern sido, infelizmente, no sentido de 
adotar posic;oes isolacionistas ou unilatera
listas, visando a cercear o funcionamento dos 
organismos internacionais, seja atraves de 
pressoes financeiras, seja pela retirada de sua 
participac;ao nos mesmos. 
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A deteriora(fao dos mecanismos multilaterais e 
fator de preocupa(fao para o Brasil, nao s6 
pela tradicional adesao da polftica externa 
brasileira aos ideais de uma ordem inter
nacional baseada na igualdade soberana e na 
eqGidade, mas tambem porque nossos in
teresses concretes se veriam prejudicados 
por uma situa(fao em que o puro poder -
economico, militar ou politico - tivesse livre 
curso. 

lnteressa ao Brasil a revalorizac;ao das Nac;6es 
Unidas e do sistema multilateral, bern como o 
fortalecimento do direito internacional, como 
formas de condicionamento da polftica de 
poder. No entendimento brasileiro, a chamada 
"crise do multilateralismo" nao e decorrencia 
de uma insuficiencia de instrumentos ou de 
marco jurfdico para soluc;ao de conflitos, mas, 
antes de tudo, da inexistencia de efetiva 
vontade polftica para se par em pratica o 
instrumental disponfvel. Sem ela, corre-se o 
risco de perder de forma irremediavel o 
cabedal de experiencia comum e coopera
(fao que o exercfcio do multilateralismo pro
porcionou a comunidade internacional ao len
go das ultimas decadas. 

0 Brasil no Conselho de Seguran~a: 
responsabilidades pela paz 

Com essa convicc;ao, o Brasil voltou este ano 
a ocupar uma vaga no Conselho de Seguran
c;a da ONU. Seu retorno aquele 6rgao decor
reu de decisao do Presidente Sarney no senti
do de que o Brasil seja ouvido com clareza a 
respeito das quest6es relacionadas a manu
tenc;ao da paz e da seguranc;a internacionais 
e, em contrapartida, assuma plenamente suas 
responsabilidades no concerto das nac;6es. 

Com base no tradicional compromisso de sua 
diplomacia com os princfpios e prop6sitos 
contidos na Carta das Nac;6es Unidas, e em 
coerencia com sua atuac;ao construtiva e 
equilibrada em organismos internacionais, o 
Brasil vern procurando, desde o infcio de seu 
mandata em 1 Q de janeiro ultimo, participar 
ativamente dos trabalhos do Conselho de Se
guranc;a e contribuir de forma positiva para a 
busca de soluc;6es aos problemas ali exami-

nados, entre os quais sobressaem o conflito 
lra-lraque, a situac;ao na Africa Austral, o pro
blema do Afeganistao e a crise do Oriente Me
dia. A responsabilidade brasileira passa a ter 
uma dimensao acrescida com o fato de que, 
pelo sistema de rotac;ao alfabetica, cabe ao 
Brasil a presidencia do Conselho durante o 
mes de julho. 

A importancia da contribuic;ao brasileira para 
os trabalhos do Conselho de Seguranc;a ficou 
realc;ada na iniciativa de nosso representante 
naquele 6rgao, Embaixador Paulo Nogueira 
Batista, que, agindo em sua qualidade de Pre
sidente de turno, coordenou os entendimen
tos que resultaram na aprovac;ao, por consen
so, da resoluc;ao sabre o incidente relative a 
derrubada de uma aviao civil iraniano na re
giao do Golfo, o qual custou centenas de vi
das humanas. 

A Zona de Paz e Coopera~ao 
do Atlantico Sui 

De especial importancia para a polftica exter
na brasileira e a iniciativa referente a Zona de 
Paz e Cooperac;ao do Atlantica Sui, aprovada 
por expressiva maioria pela Assembleia-Geral 
das Nac;6es Unidas. 0 Brasil procura dar urn 
tratamento equilibrado as duas dimens6es da 
iniciativa, a da paz e a da cooperac;ao. No to
cante ao primeiro aspecto, e expresso o inte
resse de nosso pafs em favorecer a elimina
c;ao dos fatores de tensao e conflito na area, 
potencialmente prejudiciais aos interesses 
brasileiros, como os problemas do apartheid, 
da Namfbia, os atos de agressao praticados 
pela Africa do Sui contra seus vizinhos, a 
indefinic;ao prolongada do litfgio sabre as 
Malvinas, bern como os riscos envolvidos com 
a presenc;a na area de Estados militarmente 
expressivos ou potencias nucleares. 

Quanta a cooperac;ao regional, e evidenciada 
a disposic;ao brasileira de estudar as possibili
dades de desenvolve-la de forma criativa, in
clusive com a participac;ao dos organismos 
internacionais competentes, de modo a acen
tuar a densidade do intercambio economico
comercial e, em consequencia, a importancia 
do relacionamento politico entre os parses da 
area. 
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Realiza-se no curso destes dias, aqui no Rio 
de Janeiro, por iniciativa do Governo brasi
leiro, uma reuniao sabre a Zona de Paz e 
Coopera9ao do Atlantica Sui, cujos trabalhos 
tive a honra de inaugurar. 0 objetivo desse 
encontro, no qual estao representados os Go
vernos dos paises sul-atlanticos, e ode exami
nar formas de coopera9ao para a implemen
taC:{ao das resolu96es aprovadas sabre o as
sunto nas Na96es Unidas. 

OEA: preservar a seguranc;a e a cooperac;ao 
para o desenvolvimento 

No plano regional, o Brasil busca perseverar 
no objetivo de dar nova vitalidade a OEA, de 
modo a queela contribua eficaimente para a 
promo9ao da seguranc;a do hemisferio atra
ves do desenvolvimento de seus integrantes. 
0 continuo respaldo brasileiro a Organizac;ao 
reflete-se na ativa participac;ao do pais em 
todos os eventos realizados em seu ambito, 
como a Conferencia Especializada lnterame
ricana sabre Trafico de Drogas, realizada em 
1986 no Rio de Janeiro. Tal iniciativa constitui 
exemplo clara das possibilidades existentes 
para o fortalecimento da OEA, em campos 
onde a convergencia de interesse dos paises
membros se sobrep6em a eventuais diferen
c;as de peso politico ou econ6mico. 

0 Brasil empresta a maior prioridade a reelei
c;ao do Embaixador Baena Soares como Se
cretario-Geral da OEA na proxima Assembleia
Geral, a ter Iugar em El Salvador. A atuac;ao 
do diplomata brasileiro a frente do Secretaria
do daquela Organizac;ao recebeu reconheci
mento e admira9ao da ampla maioria dos 
paises-membros, em vista de sua seriedade, 
competencia e imparcialidade no exercfcio de 
suas func;6es. Essas qualidades contribuem 
decisivamente para que a OEA venha assu
mindo papel crescentemente relevante para a 
vida do hemisferio, como atestam, entre ou
tros fatos, a adoc;ao de importantes reformas 
em sua Carta e a participac;ao atuante em prol 
da paz na America Central. 

America Latina: diplomacia 
de unidade e cooperac;ao 

Como sinal da abrangencia crescente que 
marca sua presenc;a internacional, o Brasil 
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tem intensificado e aprimorado cada vez mais 
suas relac;6es com as diferentes areas do glo
bo. Mantemos invariavelmente a diretriz de 
nao uniformizarmos OS parceiros e OS interes
ses que a eles nos ligam, ainda que perten
centes a um agrupamento homogeneo do 
ponto de vista politico ou econ6mico. Cada 
relacionamento tem seu valor proprio, suas 
caracteristricas, cabendo-nos desenvolve-lo 
na medida das possibilidades e sempre com 
identico espirito construtivo. 

Na America Latina, a fluidez e a maturidade de 
nossos vinculos com a regiao e a confianc;a 
do dialogo politico que mantemos com nos
sos vizinhos sao conquistas de inegavel signi
ficado nos ultimos anos. 0 revigoramento de 
nossa diplomacia latina-americana se traduz, 
entre outras expressivas iniciativas, nas visitas 
que o Presidente Jose Sarney ja realizou a 
varias nac;6es do continente (Argentina, 
Uruguai, Peru, Mexico, Venezuela, Colombia, 
Costa Rica) e que continuara a fazer, como, 
por exemplo, daqui a poucos dias, a Bolivia. 
Dentro dessa mesma orientac;ao, tenho am
pliado significativamente meus contatos pes
soais com os Chanceleres latino-americanos. 

0 apoio decidido do Brasil aos esforc;os 
pacificadores na America Central e sua par
ticipac;ao no Mecanismo Permanente de Con
sulta e Concertac;ao Polftica sao contribui
<;6es que realc;am a alta prioridade de nossos 
lac;os com o continente. A presenc;a do Pre
sidente Sarney na reuniao de Acapulco, em 
novembro do ano passado, traduz a nova 
enfase dessa politica, voltada para um entro
samento mais amplo com as nac;6es da 
America Latina e do Caribe. 

Esse processo, alem do respaldo politico a 
mediac;ao na America Central, inclui a dina
mizac;ao dos acordos de integrac;ao com a 
Argentina e o Uruguai, a revitalizac;ao da 
ALADI, dos Tratados da Bacia do Prata e de 
Cooperac;ao Amazonica, a ac;ao conjunta no 
ambito do Consenso de Cartagena, bem 
como o aprimoramento dos vinculos bilaterais 
com os pafses vizinhos. Todos esse passos se 
inspiram na vocaQao latino-americana do 
Brasil, nos ideais democraticos que se forta-
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lecem na regiao e, sobretudo, na consciencia 
de que as dificuldades do panorama interna
cional motivam a busca de solu<;6es comuns 
para os problemas do continente. 

Africa: parceria na luta pela 
paz e pelo desenvolvimento 

A intensifica<;ao das rela<;6es com a Africa e 
tambem urn dos objetivos prioritarios da a<;ao 
externa brasileira. Uma conjuga<;ao de fatores 
de ordem historica, geogratica, cultural, etni
ca, polftica e econ6mica determina forte iden
tidade com os pafses daquele continente e 
estimula iniciativas voltadas para urn maior 
entendimento e coopera<;:ao. 

0 Brasil esta presente hoje na Africa subsa
arica com 17 Miss6es diplomaticas residentes. 
Com urn relacionamento institucionalizado 
atraves de inumeros acordos e comiss6es 
mistas bilaterais, temos procurado desenvol
ver os contatos politicos com a regiao e a<;6es 
concretas nos campos do comercio, da difu
sao cultural e da coopera<;ao tecnica. Os 
pafses de expressao portuguesa tern mere
cido aten<;6es especiais no contexto dessa 
polftica, destacando-se a recente troca de 
visitas presidenciais com Cabo Verde e a via
gem que o Presidente de Mo<;:ambique rea
lizou ha pouco ao Brasil. Por sua vez, o Pre
sidente Jose Sarney devera proximamente 
visitar Angola, onde, alias, estive M quase 
dois anos em missao que me levou tambem a 
Zambia, ao Zimbabue, a Nigeria e aos Ca
mar6es. Tern sido ativados, igualmente, os 
canais de dialogo e os instrumentos de cola
boragao com diversos outros pafses africanos 
com Guine-Bissau, Cote d'lvoire, Gana, Zaire. 

Alem da crise econ6mica africana, preocupa 
especial mente o Brasil a manuten<;ao de focos 
de tensao na regiao meridional do continen
te. A instabilidade polftica e a eventual defla
gra<;ao de urn conflito armada em terras afri
canas farao seguramente do Atlantica Sui um 
teatro de guerra, o que podera comprometer 
importantes interesses nacionais. 

Pela propria composi<;ao etnica de seu povo e 

por suas convic<;6es democraticas, o Brasil 
repudia a segrega<;ao racial praticada pelo 
Governo da Africa do Sui. Esse problema de 
grande sensibilidade para a sociedade brasi
leira tern sido objeto de constantes protestos 
nos foros multilaterais e atraves de declara
<;6es emitidas em conjunto com nossos par
ceiros africanos. Tambem condenamos enfati
camente a ocupa<;ao ilegal da Namibia e 
reclamamos sua independencia imediata, nos 
termos das decis6es das Na<;6es Unidas 
sabre a materia. No contexto de nossas a<;6es 
em favor da solu<;ao da crise na Africa Austral, 
recebemos no Brasil, em 1987, o Presidente 
da Organiza<;ao do Povo do Sudoeste Afri
cano (SWAPO), Sam Nujoma, eo Bispo sul
africano Desmond Tutu, Premia Nobel da Paz. 

Com satisfa<;ao, recebemos a notfcia da reto
mada de conversa<;6es entre Angola, Cuba e 
Africa do Sui, com a media<;ao norte
americana, para a condu<;ao da paz na regiao, 
e saudamos o acordo de princfpios recen
temente concluido entre as partes. 

Oriente Proximo: cooperagao e 
incentivo para a solugao dos conflitos 

Em rela<;:ao ao Oriente Proximo, a polftica 
externa brasileira mantem-se atenta ao desen
rolar dos conflitos Ia existentes, fonte de 
graves riscos para a paz mundial. A questao 
palestina, que permanece como foco maior da 
problematica regional, e as dificuldades no 
relacionamento entre Israel e seus vizinhos 
arabes sao motivo de preocupa<;ao para o 
Brasil. A necessidade de uma agao coerente e 
responsavel nessa area deve-se, sobretudo, 
ao fato de abrigarmos em nosso territorio uma 
das principais col6nias arabes do Ocidente e, 
ao mesmo tempo, a segunda maior comu
nidade judia na America Latina. No espirito de 
modera<;ao que preside a diplomacia bra
sileira, nosso pais tern reafirmado, em todos 
os foros e contatos de nivel bilateral, seu 
apoio irrestrito a uma solu<;:ao negociada e 
pacifica da crise do Oriente Media. 

Durante minha visita ao Egito, em 1987. ficou 
consignada a posi<;:ao do Brasil favoravel a 
realiza<;:ao de uma Conferencia lnternacional 
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sabre a questao do Oriente Media, com a par
ticipa<;ao de todos os pafses interessados, no 
sentido de estabelecer a paz na regiao 
baseada no respeito aos direitos do povo 
palestine e de todos os Estados da regiao de 
viverem dentro de suas legftimas fronteiras, de 
acordo com as resoluc;6es pertinentes do 
Conselho de Seguranc;a da ONU. 

0 Brasil nao discrimina entre os pafses da 
regiao e tanto com os arabes quanta com 
Israel procuramos presenrvar os canais de 
dialogo. Par motivos econ6micos, nossa 
cooperac;ao com os pafses arabes e natu
ralmente mais intensa e diversificada, real
c;ando, em especial, a import€mcia da regiao 
como mercado para as exportac;6es brasilei
ras de manufaturados e servic;os. As recentes 
visitas ao Brasil do Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros de Israel, Shimon Peres, e do 
Diretor do Departamento Politico da OLP, 
Faruk Kadumi, mostram a capacidade do 
Brasil de manter uma polftica confiavel e 
equilibrada para o Oriente Media, mormente 
quando aumentam suas responsabilidades 
diplomaticas com a presenc;a no Conselho de 
Seguranc;a. 

Quanto ao conflito lra-lraque, o Brasil, desde 
que assumiu seu assento no Conselho de 
Seguranc;a, tem procurado incentivar o Se
cretario-Geral das Nac;6es Unidas a per
severar em seus esforc;os com vistas a uma 
cessac;ao das hostilidades, bem como instado 
as partes beligerantes a evitar o prolonga
mente do inutil derramamento de sangue. 
Tanto nas consultas no ambito das Nac;6es 
Unidas quanta nos cantatas bilaterais com 
Bagda e Teera, a posic;ao brasileira tem sido 
de equidistancia e de apelo a moderac;ao as 
partes. 

Estados Unidos: 
divergencias que nao separam 

Extremamente rico e multifacetado, o rela
cionamento entre o Brasil e os Estados 
Unidos da America beneficia-se do fato de 
ambos os palses partilharem os valores de
mocraticos e pluralistas do mundo ocidental. 
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0 alto nivel e a intensidade de nosso dialogo 
politico decorrem de uma conscientizac;ao 
recfproca dos interesses comuns que nos 
vinculam em inumeras areas. Como nosso 
principal parceiro comercial, os EUA 
absorvem parte substancial das exportac;6es 
brasileiras e constituem um dos principais 
fornecedores de nosso mercado. As di
mens6es da presenc;a norte-americana no 
Brasil, em termos econ6micos e culturais, nao 
chegam a suscitar em nossa sociedade ati
tudes gratuitas de ressentimento e descon
fianc;a em relac;ao aquele pafs. Nao ha no 
Brasil preconceitos antiamericanos, o que nao 
impede reac;6es naturais a um tipo de 
comportamento que possa ferir o espirito de 
entendimento e boa-fe que ja conseguimos 
consolidar no relacionamento bilateral. 

lnfelizmente, como e de conhecimento pu
blico, os Estados Unidos acabam de estabele
cer, por decisao do Presidente Reagan, san
c;6es comerciais contra o Brasil em represalia 
a nossa polftica de propriedade industrial em 
materia de produtos farmaceuticos e qufmica 
fina, acusando-nos de pirataria no desenvolvi
mento desse setor. Como respondido na nota 
do Senhor Presidente da Republica, todas as 
ac;6es que temos adotado sobre o assunto en
quadram-se nas normas do direito internacio
nal e, portanto, aquela medida e aquela quali
ficac;ao sao absolutamente injustas e discri
minat6rias. Sempre atendemos as determi
nac;6es da legislac;ao internacional a respeito 
do assunto e, par isso, repelimos atos uni
laterais que nada mais sao do que uma forma 
de terrorismo comercial, uma coac;ao psico-
16gica que atinge interesses brasileiros nao s6 
nessa area, mas tambem em quase toda a 
pauta de nossas exportac;6es para os Estados 
Unidos. Considerando que os prejuizos 
causados pela decisao norte-americana sao 
irrecuperaveis, o Governo brasileiro recorrera 
ao foro internacional competente - o GATI -
a fim de obter a devida reparac;ao e se reserva 
tamar outras medidas tendentes a resguardar 
os legftimos interesses dos exportadores bra
sileiros e minimizar os eventuais danos a nos
sa balanc;a comercial. 

0 Brasil e um pals em desenvolvimento que 
tem ocupado espac;os crescentes no cenario 
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economico internacional. Nao deixa, portanto, 
de ser natural que os interesses comerciais de 
cada pafs possam colidir em determinadas 
quest6es e gerar pontos de controversia. A 
falta de divergencias e que seria de estranhar: 
significaria ou uma improvavel coincidencia 
total de interesses, ou, entao, a franca vin
cula<;ao (ou mesmo submissao) dos inte
resses de um pafs aos do outro. 

0 Brasil tem procurado administrar suas di
feren<;as com os Estados Unidos, nao per
mitindo que elas contaminem todo o universe 
do relacionamento bilateral. Desejamos que 
prevale<;am, em nossas rela<;6es, o respeito 
mutuo, a vontade permanente da coopera<;ao 
e da solu<;ao de diferen<;as pela via do dialogo 
franco e cordial, a admissao recfproca de 
identidades individuais de parte a parte, a 
aceita~ao realista de um espa~o para a dis
sensao. E: sempre nesse esplrito que busca
mos desenvolver negocia<;6es e consultas re
lativas aos chamados contenciosos economi
cos, como nas areas de informatica e qufmica 
fina. 

Europa Ocidental: comunhao 
de valores e densidade de relac;oes 

As conhecidas afinidades culturais, pollticas, e 
os la<;os hist6ricos que nos unem a Europa 
Ocidental propiciam solido embasamento 
para as rela<;6es com os palses do velho 
continente. De um modo geral, esses vfnculos 
desenvolvem-se em clima de harmonia e con
fian<;a recfproca, ampliando-se a coopera<;ao 
em todos os setores. Os contatos diploma
ticos sao tradicionalmente intensos. Ultima
mente, temos recebido no Brasil visitas de 
Chefes de Estado, Chefes de Governo e 
Ministros do Exterior de diversos pafses como 
Portugal, Espanha, Fran~a. Republica Federal 
da Alemanha, ltalia. 

A Europa Ocidental, considerada como um 
bloco, constitui um de nossos primeiros par
ceiros comerciais e maior investidor estran
geiro em nosso pals. Tem absorvido, nos ul
timos anos, cerca de 30 % de nossas expor
ta~oes, sendo responsavel por mais de 40 % 
de nossos saldos comerciais. A viagem que 

realizei ha dois meses aos pafses n6rdicos 
(Suecia, Dinamarca, Noruega e Finlandia) teve 
por finalidade intensificar a coopera<;ao com 
um grupo de pafses que se distingue por sua 
expressiva presen<;a economica no Brasil e 
que oferece oportunidades significativas em 
termos de investimentos e amplia~ao do co
mercia. 

Os pontos de divergencia com a Europa re
sidem, principalmente, na aplica~ao de pra
ticas comerciais protecionistas e da polftica de 
subsfdios a produgao agricola por parte da 
CEE. A medida que o Brasil diversifica sua 
exporta<;ao de manufaturados, com grandes 
possibilidades de penetra~ao no mercado 
europeu, a Comunidade vem impondo cres
centes barreiras a entrada de nossos pro
dutos, sobretudo nas areas de texteis e si
derurgia. A Polftica Agricola comum, por outro 
lado, alem de restringir a importa<;ao comu
nitaria de produtos tradicionalmente vendidos 
pelo Brasil, gerou fortes competidores para 
n6s em outros mercados. 

Leste Europeu: respeito 
mutuo e animo de convergencia 

Com rela<;ao a Europa Oriental, nossa polf
tica externa encontrou em uma conjun<;ao 
quase que fortuita de fatores convergentes o 
embasamento para seus atuais vetores. A re
democratiza~ao brasileira e as novas posturas 
internas e externas adotadas pela Uniao So
vietica, com a ascensao de Mikhail Gorba
tchev e de sua equipe ao poder, compuseram 
o marco deflagrador de um processo de maior 
aproxima<;ao. 

A vista de um quadro como este, onde sao 
recorrentes os pontos de convergencia em 
temas como desarmamento e a obten~ao de 
uma seguran<;a internacional consolidada, 
nao sujeita a desequilfbrios, foi uma evolu~ao 
natural, assimilada no contexte de nossos ob
jetivos nacionais em materia diplomatica, que 
passasse a registrar-sa um enfoque mais 
pragmatico de nossas rela~6es com o mundo 
socialista. 

Os vinculos entre o Brasil e os parses do Leste 
Europeu, que encaramos no plano das rela-
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goes de Estado a Estado, devem continuar a 
pautar-se pelos princfpios de igualdade so
berana, respeito mutua e nao-ingerencia nos 
respectivos assuntos internos. Guiamo-nos 
pelo reconhecimento de que temos respon
sabilidades e posigoes internacionais dife
renciadas, mas nossas relagoes devem 
orientar-se pelo principia de que todos as 
Estados, independentemente dos respectivos 
regimes socio-economicos, devem contribuir 
para a causa do fortalecimento da paz e da 
seguranga internacional. 

Nesse contexto, intensifica-se a troca de 
visitas de alto nfvel nao so com a Uniao 
Sovietica, mas tambem com outros paises do 
Leste Europeu. 0 Ministro do Exterior sovie
tico, Eduard Shevardnadze, esteve no Brasil 
ana passado e, em outubro proximo, o 
Presidente Jose Sarney visitara oficialmente a 
URSS, tornando-se o primeiro Chefe de Es
tado brasileiro a ser acolhido naquele pais. 
Cabe ressaltar, igualmente, que recebemos ha 
pouco as visitas do Presidente da Hungria e 
do Primeiro-Ministro da Tchecoslovaquia. 

0 processo de normalizagao das relagoes 
com a URSS ocorre em uma conjuntura nao 
isenta de algumas dificuldades em nosso 
dialogo com o mundo desenvolvido ocidental, 
dentre as quais incluiria o problema da divida 
externa e as contenciosos no plano comer
cia!. E justamente porque nos situamos em tal 
quadro de pressoes externas que faz sentido 
politico testar a viabilidade do relacionamento 
bilateral com a URSS. Claro esta, no entanto, 
que nao se trata, em absoluto, de querer 
"substituir" o Ocidente na pauta diplomatica 
brasileira. 0 objetivo e apenas 0 de efetuar um 
esforgo no sentido de tornar mais operative o 
relacionamento com a URSS, com o fito de 
auferir vantagens para nosso pais. 

Asia: a ultima fronteira 

Em func;ao da importancia crescente da Asia 
na economia internacional, a regiao como um 
todo passou a ser objeto de interesse siste
matico par parte da diplomacia brasileira e 
pode ser considerada como a "ultima fron
teira" de nossa politica externa. 
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0 Japao destaca-se como importante prota
gonista: segunda potencia economica entre 
as economias de mercado, um PIB superior a 
dais trilhoes de dolares, renda per capita de 
quase vinte mil dolares, superavit comercial 
de mais de oitenta bilhoes de dolares (todas 
essas cifras relativas a 1987) e desenvol
vimento crescente da tecnologia de ponta. 
Diante desse cenario, nossas relagoes bila
terais sao intensas e diversificadas. As expor
tac;oes brasileiras para o mercado niponico ja 
se aproximam dos US$ 2 bilhoes anuais. Par 
outro lado, a circunstancia de ser o Brasil o 
pais em que se encontra o maior numero de 
imigrantes japoneses e seus descendentes 
propicia o florescimento de inumeras formas 
de cooperagao entre as dais paises. As recen
tes comemoragoes dos 80 anos da imigragao 
japonesa para o Brasil deram ensejo a visitas 
de importantes personalidades daquela na
gao. 

As relagoes com a Republica Popular da 
China atravessam fase extremamente fe
cunda. No inicio de maio, durante minha visita 
oficial aquela pais, quando inclusive chefiei a 
delegagao brasileira a Segunda Reuniao de 
Consultas Politicas Bilaterais e, novamente, 
quando acompanhei o Presidente Jose Sar
ney em sua visita de Estado a Pequim, pude 
constatar a importancia crescente do pais 
asiatica no contexto regional e mundial. Em 
ambas as visitas, foram significativas as ma
nifestagoes de interesse no sentido de ampliar 
o intercambio comercial e as relagoes econo
micas. Abriram-se tambem perspectivas de 
expansao da cooperac;ao bilateral no campo 
da ciencia e tecnologia com a assinatura do 
acordo na area espacial. 0 lanc;amento, 
previsto para 1992 e 1994, de dais satelites 
sino-brasileiros de sensoriamento remota bem 
ilustra a vontade comum de aproximac;ao. 

Apesar da coincidencia de posic;oes do Brasil 
e da india em organismos internacionais, nos
sas relac;oes sofrem com a baixa comple
mentaridade entre as duas economias. Sao 
significativas, no entanto, para urn futuro 
proximo, as possibilidades que se apresentam 
na area da cooperac;ao cientrfica e tecnol6-
gica, incluindo desde tecnologias basicas, 
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agricolas e industriais ate possivel colabora
<;ao em setores de ponta. Lembro que em 
ciencia e tecnologia os progressos alcan<;a
dos pelos indianos, essencialmente nos cam
pos militar e espacial, sao similares ou mesmo 
superiores, em certos casas, aos da media 
dos paises industrializados. 

A emergencia de uma nova 
ordem: desafios crescentes 

Senhores Estagiarios, 

0 ritmo acelerado das transforma<;6es que se 
percebem no cenario mundial coloca para o 
Brasil responsabilidades de grandes propor
<;6es. Somas chamados a tamar consciencia 
dos novas processos de conteudo politico e 
economico que vao surgindo nas rela<;6es 
internacionais deste fim de seculo. Permito
me enumerar seis desses fenomenos con
temporaneos, que considero os vetores prin
cipais nos quais devemos concentrar nossa 
reflexao, pais, sem duvida, sao insumos ca
pitais na formula<;ao de nossa politica externa 
de media prazo: 

Primeiro: Esta prestes a nascer a Terceira 
Revolu<;ao Industrial a medida que o desen
volvimento cientffico e tecnol6gico atinge pa
tamares cada vez mais altos, com conse
qOencias sensiveis do ponto de vista eco
nomico, social, cultural e politico. Esse pro
cesso, em que os grandes saltos tecnol6gicos 
ja nao sao medidos em seculos, mas, no 
maximo, em decadas, deve provocar altera
<;6es profundas na hierarquia das rela<;6es 
internacionais. Um pais sem politica eficaz de 
pesquisa e desenvolvimento tecnol6gico corre 
0 risco de ficar condenado a dependencia 
crescente das na<;6es detentoras da infor
ma<;ao cientifica e, conseqOentemente, de 
maior potencial tecnico. 

Segundo: Na esteira do advento dessa nova 
Revolu<;ao Industrial, o centro da economia 
mundial estaria se deslocando do Atlantica 
para a regiao da Bacia do Pacifico Norte. Mui
tos proclamam que 0 seculo vinte e um sera 0 

Seculo do Pacifico. 0 Japao se configura hoje 
como verdadeira sociedade p6s-industrial, 

cuja economia ja nao comporta a produ<;ao 
de certos bens industriais de consumo e inter
mediaries, transferindo-a para outros paises 
onde se beneficie de condi<;6es mais compe
titivas e especializando-se na produ<;ao de 
bens de setores de tecnologia de ponta. 

Terceiro: Esse processo e responsavel, entre 
outros fatores, pelo significative desempenho 
economico de alguns paises asiaticos- Coreia 
do Sui, Cingapura, Taiwan e Hong-Kong - que 
se distinguem por alta eficiencia na produ<;ao 
de uma serie de manufaturas. 

Quarto: A propria China nao esta alheia a esse 
impulso dinamico da economia asiatica e se 
encontra engajada em uma polftica de moder
niza<;ao e abertura para o exterior, inclusive 
com o estabelecimento de praticas liberais de 
mercado em varias regi6es de sua faixa lito
ranea. 

Quinto: A parceria Estados Unidos-Japao pa
rece estar reservado o papel de elemento pro
pulsar da integra<;ao economica do Pacifico, a 
qual nao desejara estar ausente a Uniao So
vietica, interessada sobretudo em incentivar o 
desenvolvimento da Siberia, beneficiando-se 
do surto de progresso do continente asiatica. 

Sexto: Ha hoje no mundo uma clara tendencia 
de formac;ao de grandes espac;os econo
micos. No Pacifico Norte, alem de papel de 
relevo que o Japao vem assumindo na inte
gra<;ao asiatica, os Estados Unidos e o Cana
da buscam estabelecer as bases de um forte 
esquema associative atraves da supressao de 
barreiras comerciais. A Europa Ocidental, par 
sua vez, caminha decidida para a consolida
c;ao de uma poderosa unidade economica in
tegrada. 0 velho continente estara, assim, se
pultando um Iongo passado de guerras e con
flitos, transformando-se a partir de 1992 em 
um bloco sem fronteiras, de livre circulac;ao de 
pessoas, bens, servic;os e capitais. 

A busca da modernidade e da independencia 

tecnol6gica 

Todo esse cenario que se desenha a nossa 
volta nao poderia deixar de despertar as aten-
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c;:oes do Brasil e motiva-lo para ac;:oes que 
ajudem a fortalecer sua presenc;:a interna
cional, com uma economia pujante e com
petitiva. Este e o desafio que devemos as
sumir para tornar possfvel o ingresso do pafs 
na era da modernidade. 

0 que se observa no mundo e a tentativa de 
superac;:ao dos entraves ao progresso atraves 
de novas polfticas que privilegiem a liberdade 
de iniciativa, a integrac;:ao das economias, as 
conquistas tecnol6gicas e a participac;:ao nas 
grandes correntes internacionais de comercio 
e investimentos. · 

As recentes medidas do Governo brasileiro no 
sentido da adoc;:ao de uma nova polftica 
industrial levaram em conta precisamente 
essa realidade. Como manifestado reiteradas 
vezes pelo Presidente Sarney, a liberdade 
polftica esta indissociavelmente ligada a liber
dade econ6mica. Sera, portanto, atraves do 
livre desenvolvimento da iniciativa privada, da 
reduc;:ao gradativa do papel do Estado na 
economia, do incentivo a capacitac;:ao tecno-
16gica que o Brasil podera dar um salta 
qualitativo que lhe permita ocupar um Iugar 
adequado na nova divisao internacional do 
trabalho. 

Os pafses em desenvolvimento, em particular 
aqueles de maior pujanc;:a relativa como o 
Brasil, devem buscar ocupar um espac;:o no 
mercado mundial de tecnologia de ponta 
como forma de controlar, mesmo que par
cialmente, o padrao tecnol6gico dominante. 
Esforc;:os nessa direc;:ao podem ser bern suce
didos, considerando-se que a crescente inter
nacionalizac;:ao das industrias tecnologica
mente avanc;:adas esta levando a especiali
zac;:ao da produc;:ao (par exemplo, computa
dores de grande porte nos EUA, maquinas
ferramenta de comando numerico na RFA e 
chips no Japao). Assim, os pafses em desen
volvimento poderiam dominar nichos espe
cfficos no mercado, nos quais teriam nfveis 
mais elevados de especialidade, produtivi
dade e competitividade. 

Divida externa: acordo sem comprometer 
o desenvolvimento brasileiro 

Os pafses em desenvolvimento continuam, no 
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entanto, a enfrentar as adversidades da ordem 
econ6mica internacional, marcada pelos gran
des desequilfbrios de carater orc;:amentario, 
comercial e financeiro. 0 elevado deficit fiscal 
norte-americana - estimado em cerca de US$ 
150 bilhoes em 1987 -, os gigantescos supe
ravits e deficits registrados entre EUA, CEE e 
Japao e a concentrac;:ao do credito internacio
nal nos pafses desenvolvidos representam fa
cos permanentes de instabilidade. 

Par sua vez, as elevadas taxas de juros reais, 
o agravamento de dificuldades decorrentes da 
dfvida externa, o fraco dinamismo das eco
nomias desenvolvidas e a deteriorac;:ao dos 
termos de troca tern levado a insuficiencia de 
investimentos estrangeiros nos pafses em 
desenvolvimento, ja afetados par inflac;:ao, 
queda da renda, desemprego e deficit do 
setor publico. Em sfntese, essas nac;:oes con
vivem hoje com a ameac;:a de crescente 
marginalizac;:ao. 
Par conta da dfvida externa, quando mais ne
cessitavam de recursos para apoiar seu de
senvolvimento, o Brasil e os pafses latino
americanos se transformaram em exportado
res lfquidos de capitais. Consciente das gra
ves repercussoes do problema, o Brasil 
considera que permanece valida a tese da co
responsabilidade de devedores e credores, 
sendo necessaria uma estreita cooperac;:ao 
entre ambas as partes - Governos, entidades 
multilaterais de credito e financiamento e o 
sistema bancario privado internacional. 

0 Brasil deseja normalizar seu relacionamento 
com a comunidade internacional, como de
monstra a retomada do pagamento dos juros. 
No entanto, e preciso que lhe sejam concedi
dos creditos e, ademais, que os fluxos de co
mercia sejam mantidos, de maneira a gerar os 
saldos que viabilizem o pagamento do servic;:o 
da dfvida. Os entendimentos em curso como 
FMI, que atestam essa disposic;:ao, tern a fina
lidade de possibilitar a retomada do desenvol
vimento, diferenciando-se sensivelmente do 
acordo firmado em 1983. 

Comercio: a importancia 
da nova rodada do GAIT 

No campo comercial, as praticas protecio-
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nistas dos palses desenvolvidos. de natureza 
ineficaz e dispendiosa. provocam diston;oes 
nas realidades de mercado, ao proteger se
tores obsoletes e pouco competitivos, e acen
tuam os nlveis de concentrac;ao de riqueza em 
nlvel mundial. Essas medidas protecionistas 
nao visam a proteger setores industriais nas
centes, caso em que seriam justificaveis. mas 
tern o prop6sito de produtividade. Voltam-se, 
dessa forma, contra as economias do T erceiro 
Mundo, cujo atual modelo de inserc;ao no co
mercia mundial baseia-se, fundamentalmente. 
no fato de terem alcanc;ado altos nlveis de 
competitividade em setores industrials tradi
cionais. 

Alem do acirramento do protecionismo. fato 
perturbador do equilibria mundial pode ser 
encontrado na disposic;ao dos parses desen
volvidos de recorrerem a ameac;as ou mesmo 
praticas efetivas de retaliac;ao contra parceiros 
em desenvolvimento, o que lhes acarreta 
evidente prejurzo. Cabe sublinhar que cerca 
de dois terc;os das exporta<;oes dos paises em 
desenvolvimento dirigem-se para os parses 
industrializados. 

As negociac;oes comerciais multilaterais em 
curso no ambito do GATT (Rodada Uruguai) 
assumem, pois, particular relevancia, em 
virtude do que poderao representar para o 
estabelecimento de rela<;6es econ6micas 
justas a nfvel mundial. A posi<;ao brasileira tern 
sido em sintese a de buscar um equilibria de 
direitos e obriga<;6es entre as partes con
tratantes, que leve em considera<;ao as ca
racterrsticas peculiares dos parses em desen
volvimento. Tal objetivo s6 sera alcanc;ado se 
forem eliminadas as medidas e praticas 
incompatfveis com os princfpios e regras do 
sistema do GATI, que tern entre seus 
principais prop6sitos a redu<;ao substancial 
das tarifas e de outros entraves ao comercio. 

Ao lado de outros pafses em desenvolvimento, 
o Brasil op6s-se firmemente a proposta de 
reforma do GATI, que visa a torna-lo mais 
abrangente com a inclusao dos chamados 
novos temas (servi<;os, alta tecnologia, in
vestimentos e propriedade intelectual). 0 
consenso alcanc;ado na reuniao de Punta del 

Este. em 1986, a qual compared a frente da 
Delegac;ao brasileira, foi no sentido da pro
moc;ao de negociac;oes paralelas sobre os 
setores de bens e de servi<;os. em que apenas 
as primeiras serao realizadas no ambito do 
GATI. Preservou-se. desse modo, como pre
conizava o Brasil, a independencia jurrdica 
entre os dois processes. bern como a estru
tura do Acordo Geral. 

Coopera~io sui-sui: op~ao 
viavel e necessaria 

Diante do quadro pouco alentador que carac
teriza as relac;oes norte-sui, a coopera<;ao 
entre parses em desenvolvimento apresen
ta-se como uma das alternativas mais viaveis 
para reverter, em seu favor, as tendencias 
negativas da economia internacional. Cabe as 
nac;oes do hemisferio sui concentrar esforc;os 
para participar ativamente na elaborac;ao de 
uma nova ordem econ6mica, procurando for
talecer o Grupe dos 77 ~a UNCTAD, para, as
sim, desobstruir os canais do dialogo norte
sui. 

lniciativa a qual o Br~sil atribui grande im
portancia e o Sistema Global de Preferencias 
Comerciais (SGPC), instrumento de coope
rac;ao sui-sui que se caracteriza pela troca de 
concessoes tarifarias com vistas a urn au
menta significative dos fluxos de intercambio 
entre os parses em desenvolvimento. 

Sob a egide da COOP!'lrac;ao sul-sul,o Brasil 
tern dedicado especial atenc;ao a America 
Latina. Em razao de fatores hist6ricos e geo
graficos, o relacionamento econ6mico com 
nossos vizinhos deve ser constantemente 
aprofundado com vistas a efetiva integrac;ao 
do continente. Esse processo, contudo, deve 
ser conduzido de forma gradual e inequrvoca, 
sem queimar etapas. para nao colocar em 
risco, no futuro, a estabilidade estrutural do 
espac;o comum latino-amerciano que se dese
ja construir. 

A integrac;ao da America Latina passa, antes, 
pelo Brasil e seus vizinhos da parte me
ridional: Argentina e Uruguai. 0 Programa de 
lntegrac;ao e Cooperac;ao Econ6mica Brasil-
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Argentina vern dando margem a conclusao de 
acordos de grande relevancia. Desde julho de 
1986 ate abril deste ano, foram assinados 22 
protocolos com urn campo de abrangencia 
bastante significative. Em consequencia do 
processo de integra<_;;ao, espera-se que o 
comercio entre o Brasil e a Argentina atinja 
dois milh6es de d61ares este ano, repre
sentando urn crescimento de 40 % em rela<;ao 
ao intercambio realizado em 1987. 

0 papel da ABC como instrumento de 
cooperaCiao internacional 

A consciencia das rapidas mudan<;as por que 
tern passado o mundo tern levado o Governo 
brasileiro a estabelecer programas de coope
ra<;ao cientffica e tecnol6gica · seja com pafses 
industrializados, seja com pafses em desen
volvimento. Essa coopera<;ao tern como urn 
de seus pressupostos basicos a convic<;ao de 
que nao se constr6i uma na<;ao moderna do 
ponto de vista economico e social sem o 
domfnio de certos setores estrategicos, em 
que o alto nfvel de conhecimentos neces
saries interage dinamica e positivamente com 
toda a economia e com aspectos culturais e 
politicos da sociedade. 

Decidiu, nesse contexto, o Governo brasileiro 
reestruturar seus mecanismos institucionais 
de planejamento e coordena<;ao das ativida
des nessa area. Foi criada, assim, a Agencia 
Brasileira de Coopera<_;;ao, no ambito do Minis
terio das Rela<;6es Exteriores. Novas metas, 
diretrizes e prioridades especfficas para a 
coopera<;ao tecnica internacional foram esta
belecidas de acordo com os pianos governa
mentais, as necessidades setoriais e a polrtica 
externa brasileira. 

Conferindo a mais alta prioridade a essa co
opera<;ao, 0 ltamaraty e hoje uma das poucas 
Chancelarias do mundo a contar, em sua es
trutura administrativa, com urn departamento 
especffico para cuidar do intercambio cientffi
co-tecnol6gico com o exterior. 

Exemplos not6rios dos beneffcios da coope
ra<_;;ao cientffica e tecnol6gica com pafses em 
desenvolvimento sao os projetos ora em cur
so com a Argentina em informatica e bio-

38 

tecnologia, bem como a cooperac;io espacial 
e na area m8dlca acertada com a Rep(lbllca 
Popular da China. 

Os resultados expresslvos j8 atlngldos pela 
coopera<;ao cientffica e tecnol6gica nos mafs 
diversos campos demonstram o quanto 8 pos
sfvel reallzar, at raves de um esforc;o polftlco e 
diplomatico persistente, com vistas a dotar o 
Brasil de uma estrutura produtlva capaz de 
responder aos desafios mals complexos de 
sua realidade s6clo-econ6mlca. 

Politic• nucle•r: o uso do "omo 
p•r• • pu e o deaenvolvimento 

Nessa mesma premlssa repousam os 
fundamentos da polftica nuclear naclonal. 0 
BrasH nio abre mAo dos esforc;os necessarios 
para efetlvar uma real autonomla nesse ramo 
particular da ciAncla, tendo optado pela via 
pacfflca de utHizac;io do atomo, como relte
rado lnumeras vezes. 

A tal prop6slto, ressalto a lmportAncla da 
cooperac;io que o Brasl tem procurado de
senvolver com a Argentina, o que, alem de 
aprofundar a conflanc;a recfproca, trara a pos
slbilldade de otlmlzar a complementarldade 
tecnol6glca. Como parte dessa efetlva polftlca 
de intercAmblo e prova de nossa trans
parAncia na materia, abrlmos as portas de 
nossas lnstalac;Oes nucleares ao Presldente 
Raul Alfonsfn, bem como p6de o Presidente 
Jose Samey · ser recebldo na uslna de enrl
quecimento de urAnlo de Plcanlyeu. 

Senhores Membros do Corpo Permanente, 
Senhores Estagl6rlos, 

Procure!, nesta exposlc;Ao, apresentar-lhes um 
panorama geral da polftlca externa brasleira, 
focallzando suas llnhas rnestras e seua 
principals objetlvos e condlclonantes. Natu
ralmente, a varledade dos temas que com
p6em a agenda dlplomatlca do Govemo faz 
com que todo esforc;o de sfntese resulte am 
omlssao, pelo que deixel, Inclusive peloa 
limltes desta palestra, de referlr-me a certo1 
aspectos de relevo que merecerlam ser consl
derados. 
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Minha preocupac;:ao essencial, no entanto. foi 
a de assinalar os grandes desafios de que es
ta imbufda a diplomacia brasileira neste mo
menta crucial de nossa Hist6ria, marcado por 
urn forte signa de mudanc;:as tanto a nfvel in
terne quanta a nfvel mundial. E quis, sabre
tude, ressaltar a visao consciente e pragma
tica com que temos procurado, sempre em 
observancia aos princfpios cardeais de nossa 
polftica externa, assegurar o atendimento dos 
legftimos interesses nacionais. 

Minha experiencia de quase tres anos a frente 
do ltamaraty me faz confiar nao s6 na validade 
da ac;:ao empreendida, mas tambem em sua 
eficacia. Diplomacia, como sabem os Se
nhores, e uma atividade cujos resultados vao 
sendo colhidos ao Iongo do tempo, fruto de 
uma estrategia coerente com os anseios da 
sociedade e expressa em ac;oes construtivas 
nos campos politico, econ6mico, comercial, 
cultural. Ac;:oes que, no caso do Brasil, devem 
continuar a pautar-se por urn mesmo espfrito 
de dialogo e cooperac;:ao. inerente a nossa 
Indole de nac;:ao pacifica e empenhada na 
promoc;:ao de seu desenvolvimento. 

Mas diplomacia, evidentemente, e tambem 
administrar conflitos de interesses, enca
minhar soluc;:oes para crises que se prologam, 
absorver pressoes, empreender, enfim, uma 
serie de passes que ajudem a consolidar no 
sistema internacional uma pratica de con
vivencia frutffera, igualitaria, baseada no 
consenso e livre de turbulencias que nos 
seriam prejudiciais. Para tanto, e fundamental 
manter aguc;:ada nossa capacidade de per
cepc;:ao, reconhecer limites e dificuldades para 
nossas ac;:oes, buscar soluc;:6es criadoras para 
os problemas, decidir sempre de maneira 
conseqUente ante as alternativas. 

Acredito que os avanc;:os registrados estejam 
contribuindo para uma projec;:ao mais ampla e 
favoravel de nosso pafs no ambito inter
nacional. A titulo de conclusao, repito as 
tendencias e orientac;:6es primordiais de nossa 
atual polftica externa: 

1) Manifesta-se, com resultados efetivos, 
a prioridade tradicionalmente concedida a 

America Latina e a Africa. Paralelamente, pre
serva-se o elevado grau de densidade de 
nossos lac;:os com os pafses industrializados e 
intensificam-se de forma crescenta os canta
tas com outras areas geograficas como a 
Asia, o Oriente Media, o Leste Europeu. Nessa 
diplomacia mostra-se, pais. a altura de sua 
vocac;:ao universalista. 

2) No ambito multilateral. nossa atuac;:ao 
continua tambem a caracterizar-se por notavel 
dinamismo. Horizontes inovadores foram 
abertos a partir da aprovac;:ao da proposta da 
Zona de Paz e Cooperac;:ao do Atlantica Sui. 
do retorno do Brasil ao Conselho de Segu
ranc;:a da ONU, de sua presenc;:a ativa nos fo
ros de desarmamento, alem de sua contri
buic;:ao para os esforc;:os pacificadores na 
America Central, para a revitalizac;:ao da ONU 
e da OEA e para o exito do Mecanisme Per
manente de Consulta e Concertac;:ao Polftica. 

3) Estamos conduzindo com paciencia e 
maturidade as grandes questoes que condi
cionam nossas perspectivas de desen
volvimento. As ac;:6es 'conduzidas no plano 
das negociac;:6es econ6micas evidenciam o 
empenho do Governo em contornar as difi
culdades impostas pelo cenario internacional. 
Esse processo vai atingindo uma dimensao 
promissora, como provam o encaminhamento 
adequado que temos procurado dar a nova 
rodada do GATT. os entendimentos sabre a 
dfvida externa e a normalizac;:ao das relac;:oes 
com a comunidade financeira internacional. 

4) Em varies pianos de nossa atuac;:ao di
plomatica, inspira-nos a preocupac;:ao de colo
car o Brasil nos trilhos da revoluc;:ao tecnol6-
gica. 0 objetivo de construir uma economia 
desenvolvida determina nossas posic;:oes con
tra tentativas de discriminac;:ao de nossos inte
resses. Tratamos, tambem. de dirigir nossas 
atenc;:oes para as possibilidades crescentes de 
cooperac;:ao em areas dinamicas da economia 
internacional. como e. hoje. o continente asia
tica. 

5) A integrac;:ao latina-americana e, por 
sua vez, urn projeto que. embora incipiente. se 
incorpora de maneira definitiva aos objetivos 
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brasileiros de desenvolvimento, seja no senti
do de ampliac;ao de mercados, seja como ins
trumento de participac;ao coesa e ativa da re
giao no cenario externo, seja ainda como ex
pressao de unidade politica capaz de fortale
cer nosso poder negociador nos foros interna
cionais. 

Sao estes. cares Estagiarios. alguns exemplos 
de como se articulam nossas atitudes e ini-
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ciativas diplomaticas em favor do desenvol
vimento brasileiro. A politica externa, Ionge de 
ser uma abstrac;ao, e uma ferramenta concre-
ta e imprescindfvel na edificac;ao de nosso fu
turo. Orgulhoso de comandar a instituic;ao que 
tem a incumbemcia d'e auxiliar o Presidente da 
Republica na execuc;ao dessa tarefa, tenho fe 
em que o Brasil seguira seu rumo de afirma
c;ao autentica e soberana na comunidade das 
nac;oes. 
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visita do diretor-geral da unesco: 
assinatura do protocolo de 

coopera~ao relative ao conjunto 
cultural federal da capital da republica 
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relac;oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no almoc;o em 
homenagem ao Diretor-Geral da Organizac;ao das Nac;oes 
Unidas para a Educac;ao, Ci~ncia e Cultura (UNESCO), 
Frederico Mayor Saragoza, em 28 de julho de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Frederico Mayor Saragoza, 
Diretor-Geral da UNESCO, 
Senhores Embaixadores, 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 

E grande minha satisfa<;:ao ao receber Vossa 
Excelencia nesta sua primeira visita ao Brasil 
na qualidade de Diretor-Geral da Organiza<;:ao 
das Na<;:6es Unidas para a Educa<;:ao, Ciencia 
e Cultura. Ao dar-lhe as boas-vindas em nome 
do Governo brasileiro, do ltamaraty e no meu 
proprio, desejo cumprimenta-lo por sua bri
lhante elei<;:ao a cargo tao elevado e de tao 
nobres responsabilidades. 

A confian<;:a que os Estados-membros deposi
taram em Vossa Excelencia, ao elege-lo para 
a dire<;:ao da UNESCO em novembro ultimo, e 
sinal da vontade de se refor<;:ar o papel da 
Organiza<;:ao. Temos consciencia de que as 
dificuldades persistentes exigem do titular da 
fun<;:ao os atributos de dedica<;:ao, sensibili
dade e equilibria de que Vossa Excelencia e 
dotado. 

A UNESCO e um patrimonio valioso da comu
nidade internacional. Pela importancia de sua 
obra, deve ser prestigiada e fortalecida. 0 Bra
sil, inspirado por sua tradi<;:ao de participa<;:ao 
ativa nos trabalhos da entidade, espera que 
ela possa veneer sua crise atual, decorrente 
sobretudo do afastamento de tres de seus 
Estados-membros. Todos desejamos que a 
UNESCO continue em sua linha pragmatica 

de dar marcante amparo aos pafses em pro
cesso de desenvolvimento. 

Acredito que, ao inves de insistir na ideia de 
uma crise da UNESCO, deverfamos conside
rar os problemas que vem afetando todos os 
foros internacionais. As virtudes do multila
teralismo parecem hoje, infelizmente, ques
tionadas diante da presen<;:a majoritaria dos 
pafses em desenvolvimento, conscientes de 
sua verdadeira posi<;:ao no contexto inter
nacional e empenhados em reivindicar a 
supressao das desigualdades e desequilfbrios 
que se agu<;:am no plano economico. 

Na UNESCO, gra<;:as a um desempenho que 
se destaca, ao Iongo de muitas decadas, pela 
coerencia, flexibilidade, disposi<;:ao para a 
negocia<;:ao e sintonia equilibrada com as 
posi<;:6es dos nossos parceiros do Terceiro 
Mundo, disp6e hoje o Brasil de condi<;:6es 
para oferecer uma contribui<;:ao util a solu<;:ao 
dos impasses com que se defronta nossa 
Organiza<;:ao. Estamos atentos a necessidade 
de assegurar a universalidade da UNESCO, a 
qual nao deve faltar a contribui<;:ao do maior 
numero possfvel de pafses. 

Ao mesmo tempo, e imprescindfvel que a Or
ganiza<;:ao saiba manter a dimensao conquis
tada na luta para o desenvolvimento, durante 
a decada de setenta, quando avan<;:ou extraor
dinariamente em seus campos especfficos de 
atua<;:ao e na busca de solu<;:6es para a supe
ra<;ao das inaceitaveis desigualdades entre os 
povos. 
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0 passe mais importante a ser dado pela Or
ganizac;ao, ate a realizac;ao da Vigesima Quin
ta Sessao da Conferencia Geral em 1989, sera 
o da elaborac;ao e aprovac;ao do Terceiro Pla
no a Media Prazo. 0 espfrito de conciliac;ao 
que prevaleceu nas negociac;6es preparat6-
rias aquela iniciativa, realizadas com base em 
importante contribuic;ao de Vossa Excelencia, 
e um indfcio das possibilidades que se abrem 
para a soluc;ao dos problemas da Organiza
c;ao. 

No trabalho de Vossa Excelencia, nesta fase 
cujo resultado sera de importancia funda
mental para o futuro da entidade, a UNESCO 
podera continuar a contar com a colaborac;ao 
decidida do Brasil, que tem o privilegio de 
estar representado a frente de sua Delegac;ao 
em Paris pela inteligencia, lucidez e habilidade 
do Embaixador Josue Montello. 

Tambem e auspiciosa a presenc;a do Profes
sor com qual Vossa Excelencia devera traba
lhar estreitamente, Jose Israel Vargas, na Pre
sidencia do Conselho Executive, 6rgao essen
cia! para o funcionamento da Organizac;ao. 
Para enriquecer a participac;ao de nosso pafs 
no Secretariado, concorrera em breve a in
dicac;ao de um candidate brasileiro ao segun
do pasta em hierarquia na Organizac;ao, qual 
seja o de Diretor-Geral Adjunto para Educa
c;ao, Ciencia, Cultura, Comunicac;ao e lnfor
mac;ao. Nao posse deixar de reconhecer nes
ses fates o aprec;o pelas posic;6es de equili
bria e moderac;ao que o Brasil tem adotado na 
UNESCO. 0 Brasil deseja o fortalecimento do 
papel da Organizac;ao, em suas areas de com
petencia e em prof da paz e do desenvolvi
mento. 

A UNESCO e responsavel par significativos 
projetos de cooperac;ao no Brasil, especial
mente no ambito cientffico e na area do patri
monio cultural e natural da humanidade. Ja 
integram a Lista do Patrimonio Mundial da 
Humanidade as cidades de Ouro Prete e 
Olinda, o Centro Hist6rico de Salvador, Sao 
Miguel das Miss6es, Santuario de Bam Jesus 
de Matozinhos, o Parque Nacional do lguac;u 
e Brasilia, primeiro bern cultural contempo
raneo a figurar na lista do patrimonio mundial. 
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Certamente estreitara essa cooperac;ao o 
apoio que o Brasil espera obter da UNESCO 
para a criac;ao do Conjunto Cultural da Capital 
Federal da Republica, que congregara em 
Brasnia importantes instituic;6es brasileiras. 0 
Protocolo de lntenc;6es sabre o Conjunto 
Cultural, que hoje assinaremos, estabelece os 
termos da colaborac;ao entre o Brasil e a 
UNESCO nesse projeto. 

Senhor Diretor-Geral, 

Desejo reiterar a Vossa Excelencia a dis
posic;ao do Brasil em oferecer o melhor de 
seus recursos humanos para assegurar o 
melhor desempenho da Organizac;ao, seja no 
plano politico, seja no tecnico. Quanta a esse 
ultimo, lembro que foi de iniciativa brasileira 
em 1987 a primeira resoluc;ao sabre coope
rac;ao tecnica entre pafses em desenvol
vimento, aprovada durante a Vigesima 
Primeira Sessao da Conferencia Geral. 0 
Brasil sentiu de imediato o significado da 
UNESCO para a cooperac;ao sui-sui e se con
sidera um parceiro a altura da Organizac;ao 
para uma atuac;ao conjunta nesse campo. 

E com satisfac;ao, Senhor Frederico Mayor, 
que ergo minha tac;a - e pec;o a todos os 
presentes que fac;am o mesmo - em um brin
de a Vossa Excelencia, desejando-lhe o mais 
complete exito em sua missao a frente da 
UNESCO e tambem votes de saude e felicida
de pessoal. 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado 
das Relac;oes Exteriores, Roberto de Abreu 
Sodre, durante a solenidade de Assinatura do 
Protocolo de Cooperac;ao Relativo ao Conjunto 
Cultural Federal da Capital da Republica, no 
ltamaraty, em 29 de julho de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Frederico Mayor Saragoza, 
Diretor-Geral da UNESCO, 

E para mim uma grande honra firmar com 
Vossa Excelencia, nesta solenidade, o Pro
tocolo de Cooperac;ao relative ao Conjunto 
Cultural Federal da Capital da Republica e 
proceder a troca de cartas de inten<;6es com 
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respeito ao projeto "Espa(/o da lnfancia", a ser 
executado em BrasRia. 

No Con junto Cultural, cuja cria({ao foi decidida 
pelo Senhor Presidente da Republica, deverao 
ser instaladas as institui<;oes de proje<;ao na
cional' governamentais e nao-governamen
tais, particularmente representativas da cultura 
de nosso pafs. 

Fisicamente, constituira o Conjunto o proprio 
Centro da cidade, distribufdo em dais setores 
culturais contfguos, como concebido pelos 
genios urbanfstico e arquitetonico de Lucio 
Costa e Oscar Niemeyer. Para cuidar da 
implanta~;ao do projeto, o Presidente Jose 
Sarney instituiu comissao, que trabalha sob a 
dire~;ao do Senhor Governador de BrasRia. 

Vossa Excelencia ouvira, em seguida, alguns 
membros da Comissao e podera familiari
zar-se urn pouco mais com os prop6sitos da 
iniciativa e a importancia que a ela atribuimos 
no Brasil. 

Ouero apenas ressalvar a dimensao interna
cional de que nao poderia deixar de revestir
se semelhante projeto. 0 Conjunto Cultural 
aspira a constituir-se em foco de irradia<;ao da 
cultura brasileira e de capta<;ao de outras cul
turas. S6 a cultura permite o conhecimento 
profunda e recfproco, com o qual as rela<;oes 
entre os pafses se enriquecem autPntica
mente. 

Este desfgnio de aproxima~;ao cultural, como 
revela uma das clausulas do Protocolo, pri
vilegia os pafses em vias de desenvolvimento. 
E e justa que assim seja. Ao nos abrirmos a 
cultura desses pafses e a eles nos darmos a 
conhecer, estamos avan~;ando nossos hori
zontes e aprofundando o sentido de nossa 
experiencia hist6rica comum. 

Senhor Diretor-Geral, 

0 projeto da cria<;ao em BrasRia de urn "Es
pa<;o da lnfancia" e mais uma das iniciativas 
que a Capital deve a seu Governador. Trata-se 
de urn espa<;o concebido para preencher as 
atividades de urn museu para o publico in-

fantil, neste pais cuja popula<;ao, diga-se de 
passagem, e majoritariamente jovem. 

No "Espa<;o da lnfancia", cujo projeto arquite
tonico e de Oscar Niemeyer, nossas crian~;as 
se valerao dos recursos criados pela tecnolo
gia moderna e pelas diferentes ciencias que 
lidam com a forma~;ao e o aprendizado infan
til. 

Concebido como institui<;ao modelo, o "Espa
<;o da lnfancia", como o Conjunto Cultural, 
pretende voltar-se tambem para o exterior, 
sobretudo para os pafses em desenvolvi
mento. 

Estamos vivendo o Decenio Mundial do De
senvolvimento Cultural, instituido pelas Na
<;oes Unidas. Ambas as iniciativas brasileiras 
se adequam aos objetivos do Decenio, entre 
eles o de real<;ar a importancia fundamental 
da cultura no processo de desenvolvimento. 

E motivo de satisfa<;ao para o Brasil o fato de 
essas iniciativas poderem contar com a cola
borac;ao da UNESCO, instituic;ao de maior ex
pressao internacional no ambito da cultura, 
cuja reflexao e praticas constituem urn ver
dadeiro patrimomio da humanidade. Por essa 
colaborac;ao, Senhor Diretor-Geral, desejo 
transmitir a Vossa Excelencia os agradeci
mentos do Governo brasileiro. 

Protocolo de Coopera~ao entre o Governo da 
Republica Federativa do Brasil e a Organiza~ao 
das Na~oes Unidas para a Educa~ao, Ciemcia e 
Cultura (UNESCO), visando a implanta~ao e 
funcionamento do Conjunto Cultural Federal da 
Capital da Republica, em Brasilia 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
(doravante denominado "o Governo") 
e 
A Organiza<;ao das Nac;oes Unidas para a 
Educat;ao, Ciencia e Cultura 
(doravante denominada "a UNESCO"), 

No marco hist6rico da Declara~;ao de Brasflia 
como patrimonio cultural da Humanidade; 

Convencidos da importancia de que se reves
te a colaborat;ao de ambos para a implan-
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tac;:ao e funcionamento, na Capital brasileira, 
de um conjunto cultural constitufdo par diver
sas instituic;:6es, que ponha em pratica os prin
cfpios orientadores da Decada do Desenvol
vimento Cultural que se inicia a partir deste 
ana, sob o patrocfnio das Nac;:oes Unidas e da 
UNESCO, e 

Relembrando o direito a identidade cultural 
dos povos e o significado da cooperac;:ao cul
tural internacional para a paz mundial, valores 
consagrados pela Decada do Desenvolvi
mento Cultural, 

Resolvem firmar o presente Protocolo de 
Cooperac;:ao: 

ClAUSULA PRIMEIRA 
Do Objetivo 

0 presente protocolo tern par objetivo a 
realizac;:ao de estudos e iniciativas conjuntas 
para o planejamento e desenvolvimento dos 
programas basicos na area cientffica, huma
nistica, educacional, cultural e tecnol6gica, 
visando a implantac;:ao do Conjunto Cultural 
da Capital da Republica Federativa do Brasil. 

ClAUSULA SEGUNOA 
Responsabilidades da UNESCO 

Cabera a UNESCO: 
a) apoiar, no ambito de sua competencia, as 

medidas necessarias para os fins do pre
sente Protocolo; 

b) intermediar a eventualliga({ao do Conjunto 
com as instituic;:6es culturais dos diversos 
pafses-membros da Organizac;:ao (Bibliote
ca, Arquivos, Museus, Centros de Pesqui
sas Educacionais e Culturais), assim como 
com 6rgaos tecnicos associados ou vincu
lados a UNESCO; 

c) oferecer outras formas de apoio que se fi
zerem indicadas no processo de colabo
rac;:ao, e que poderao ser acordadas opor
tunamente, mediante documentos especf
ficos. 
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ClAUSULA TERCEIRA 
Responsabilidades do Governo 

Cabeni ao Governo: 
a) colaborar com a UNESCO em suas iniciati

vas e, uma vez conclufdo o Conjunto Cultu
ral, abri-lo a cooperac;:ao internacional, no
tadamente aos pafses em desenvolvimento, 
par solicitac;:ao do Diretor-Geral ao Ministe
rio das Relac;:6es Exteriores; 

b) procurar fazer do Conjunto Cultural, em 
carater permanente, um modelo de colabo
rac;:ao e referenda cultural internacional. 

Cl..AUSULA OUARTA 
lnstrumentos Especfficos 

Com vistas ao objetivo comum e ao correto e 
inteiro cumprimento do presente Protocolo, 
este podera ser desenvolvido, havendo con
cordancia entre as Partes, mediante instru
mentos especificos, inclusive para formalizar 
novas iniciativas. 

ClAUSULA QUINTA 
Da Vig€mcia 

0 presente Protocolo entrara em vigor na data 
de sua assinatura e tera vigencia indetermi
nada, podendo ser denunciado par qualquer 
uma das Partes mediante notificac;:ao previa 
de seis meses. 

Feito em, Brasnia, em 29 de julho de 1988, em 
dais exemplares nas lfnguas portuguesa e 
francesa, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do 
Brasil 

Roberto de Abreu Sodre e 
Jose Aparecido de Oliveira 

Pela Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas para a 
Educac;:ao, Ciencia e Cultura 

Frederico Mayor Saragoza 
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a bolivia recebe o presidente sarney 
Palavras proferidas pelo Presidente Jose Sarney na 
cerim6nia de chegada a Bolivia, no dia 31 de julho de 1988 

Senhor Presidente e caro amigo, 

Muito nos sensibilizam, a Marly e a mim, as 
afetuosas palavras de boas-vindas de Vossa 
Excelencia. 

A Bolivia e urn pafs irmao, ao qual o Brasil esta 
ligado por hist6ricos lagos de amizade, de 
cooperagao e pela identidade comum lati
na-americana. 

Em atengao ao honroso convite de Vossa 
Excelencia, chego hoje ao solo boliviano com 
a determinagao de contribuir para o forta
lecimento da unidade, do dialogo e do con
gragamento entre nossos pafses. 

Admiramos no Brasil o passado glorioso da 
Bolfvia. A cultura milenar dos povos que aqui 
habitavam antes do perfodo colonial esta 
presente nos monumentos que legaram e nas 
tradigoes que permanecem vivas na gente 
boliviana. A Hist6ria contemporanea da 
Bolivia, sua luta para superar as dificuldades 
economicas constituem fonte de inspiragao 
para todos n6s, latino-americanos. 

Cabe-nos a tarefa de aprofundar e estreitar 
ainda mais as relagoes que unem nossos 
pafses. Continuaremos a caminhar juntos na 
I uta pelo desenvolvimento e pela prosperidade 
a que nossos povos fazem jus. 

Minha emogao e minha satisfagao sao ainda 
maiores por ser h6spede do grande homem 
publico e lfder politico que e Vossa Exce-

lencia, ha tantos anos dedicado as causas do 
povo boliviano, as suas aspiragoes de paz, 
justiga e progresso. 

Saudo o grande e fraterno povo boliviano na 
pessoa de seu Presidente. Vossa Excelencia 
simboliza a dignidade, a altivez, a coragem e a 
hospitalidade da gente boliviana. 

Compartilhamos o ideal de unidade la
tina-americana. Para realiza-lo plenamente, 
torna-se necessaria trabalhar em prol do 
adensamento da cooperagao bilateral. 

Estou seguro de que minhas conversagoes 
com Vossa Excelencia trarao grande proveito 
para os dois pafses, estreitando seu rela
cionamento nos mais diversos campos. 

Bolivianos e brasileiros vivem a plenitude de 
seus direitos democraticos. Mais do que uma 
reafirmagao polftica dos valores e objetivos 
que nos sao comuns, desejo que minha visita 
contribua para inaugurar urn tempo novo nas 
relagoes entre os dois pafses - tempo de 
somar com empenho e criatividade nossos 
esforgos de desenvolvimento e de construir 
urn futuro de unidade e crescente 
colaboragao. 

Ao reiterar, pois, nossos agradecimentos a 
Vossa Excelencia, e a Senhora de Estenssoro, 
por esta calorosa recepgao, expresso a 
convicgao de que saberemos aproveitar esta 
oportunidade hist6rica para nossos dois 
pafses. 
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Palavras proferidas por ocasiao da cerim6nia 
de entrega do diploma de h6spede ilustre, no 
Palacio Consistorial de La Paz, em 1!! de 
agosto de 1988 

Excelentfssimo Senhor Prefeito da Cidade de 
La Paz, 

Muito agrade11o suas generosas palavras, que 
bem refletem a amizade fraterna entre brasilei
ros e bolivianos. Sinto-me muito honrado pela 
homenagem de Vossa Excelencia, que acaba 
de agraciar-me com o diploma de h6spede 
ilustre desta nobre e acolhedora cidade. 

Sempre fascinou o patrimonio artfstico e cul
tural do povo boliviano, sintetizado neste 
centro de cria11ao e de irradia11ao que e La 
Paz. Esse patrimonio e atestado pelas obras 
que tenho aqui a oportunidade de admirar, 
pelos ediffcios que guardam a memoria dos 
acontecimentos de Hist6ria deste pafs e pelas 
ricas tradi!16es incorporadas a vida cotidiana 
do povo pacenho. 

lmpressionam-me a majestade, a imponencia 
e a beleza do sftio geografico de La Paz. A 
grandiosidade das montanhas, os altos picas 
nevados, tudo forma um cenario que condiz 
com o passado glorioso desta capital, com o 
dinamismo de seu presente e com seu futuro 
promissor. 

A frente da administra11ao da Municipalidade 
de La Paz, Vossa Excelencia, Senhor Prefeito, 
tem procurado fazer a cidade trilhar o cami
nho do progresso, sem perder o cantata com 
as tradi116es e as mem6rias do passado. Feli
cito-o, em meu nome e no de todos que inte
gram minha comitiva, pela importancia e al
cance desse trabalho. 

Sao estreitas e frutfferas as rela116es que o 
Brasil mantem com a Bolfvia. Rela116es que se 
tornarao ainda mais proveitosas para os dais 
parses com o adensamento e a ampliacao de 
nossa coopera11ao, fruto de salida vontade 
polftica que anima ambos os Governos. 

Os trabalhos realizados par ocasiao desta mi
nha visita a La Paz comprovam essa deter
mina11ao comum. 
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0 povo brasileiro e o povo boliviano certa
mente muito se beneficiarao dessa etapa 
criativa em que o espfrito de solidariedade, 
entendimento e unidade sera o fundamento 
de novas e fecundas realiza116es. 

N6s, brasileiros, temos uma grande contribui-
11ao a dar aos esfor11os da Bolfvia pelo desen
volvimento economico e pelo progresso so
cial. Meu Governo sempre esteve consciente 
dessa realidade e, tambem, do muito que n6s, 
brasileiros, temos a aprender com o povo 
boliviano. Seu espfrito de sacriffcio e de luta, 
sua coragem, suas tradi116es, sua cultura, sua 
arte sao realidades percebidas nitidamente 
par todo visitante que chega a La Paz. 

Quero agradecer a hospitalidade com que 
estou sendo recebido na capital adinistrativa 
da Bolfvia, cenario especialmente propfcio ao 
fortalecimento do espfrito de congra11amento 
entre os povos latino-americanos. Essa gene
rosa acolhida culmina com a tocante home
nagem que Vossa Excelencia acaba de 
prestar-me. 

Ap6s minha visita a La Paz deixarei a Bolfvia 
mais do que nunca convencido da for11a da 
amizade que une nossos povos e da impor
tancia de prosseguirmos os esfor11os em prot 
do fortalecimento da cooperacao entre nos
sos dais parses. 

Palavras do Presidente Sarney ao ser 
agraciado com o grande colar da Ordem do 
Condor dos Andes, durante banquete oferecido 
pelo Presidente Victor Paz Estenssoro, em 1!! 
de agosto de 1988 

Sinto-me extremamente honrado com a distin-
11ao que me confere Vossa Excelencia ao 
outorgar-me o grande colar da Ordem do 
Condor dos Andes. Portarei esta condecora-
11ao com orgulho, sfmbolo que e a grandeza 
de seu pafs ao qual o Brasil se sente fraternal
mente ligado. 

As amaveis palavras de Vossa Excelencia 
traduzem, com eloquencia, a hist6rica e 
permanente amizade entre o Brasil e a Bolfvia. 
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Refletem, com a generosidade de sua alma, a 
hospitalidade e o calor humano de que eu, 
minha mulher e toda a comitiva brasileira 
temos sido alva desde nossa chegada a La 
Paz. 

E para mim uma honra e satisfa(iao pessoal 
encontrar-me com Vossa Exceh~ncia, grande 
estadista e lider politico, que encarna a fe de
mocr<itica do povo boliviano e sua determina
(iao na promo(iao das mudan(ias indispensa
veis ao futuro de seu pais. 

Vossa Excelencia e credor do profunda res
peito e admira(iao do povo brasileiro que 
sempre acompanhou sua a(iao obstinada em 
defesa da democracia, da liberdade e da justi
(ia. Sou aqui interprete desses sentimentos e 
desejo expressar minha certeza de que aque
les ideais que Vossa Excelencia professa, e 
pelos quais tanto lutou em sua vida publica 
serao o penhor da estabilidade e do progres
so reservados a esta Na(iaO vizinha e amiga 
do Brasil. 

E longa a tradi(iao de coopera(iao entre o Bra
sil e a Bolivia. Celebramos ha mais de cern 
anos o primeiro acordo bilateral. Desde entao, 
a hist6ria de nossas rela(i6es representa uma 
densa seqUencia de entendimentos e traduz o 
esfor(iO comun voltado para a constru(iao de 
duas sociedades amigas na sua extensa vizi
nhan(ia. Duas na(ioes identificadas no mesmo 
prop6sito de desenvolvimento s6cio-econ6mi
co e imbuidas da aspira(iao compartilhada par 
justi(ia e igualdade. 

E grande o significado desta minha visita a 
Bolivia. As conversa(ioes que vimos mantendo 
sabre os principais pontos do relacionamento 
bilateral demonstram o empenho de nossos 
paises em aprimorar nosso entendimento e 
coopera(iao. Revelam tambem, serem ferteis 
os caminhos que se abrem diante de n6s ru
mo ao objetivo de urn estreitamento cada vez 
maior das rela(ioes bilaterais. Nosso dialogo 
sabre os principais temas da politica regional 
e internacional comprova mais uma vez a for
te comunhao de aspira(i6es e valores entre 
nossos povos - a paz, o desenvolvimento, a 

democracia, a justi(ia, a coopera(iao igualita
ria. 

Sabemos que o caminho da prosperidade 
deve ser trilhado em conjunto. 0 Brasil quer 
estreitar seus la(iOS de amizade e integrar-se 
cada vez mais a America Latina. E o caminho 
da integra(iao passa pela coopera(iao bila
teral. 

Os desafios economicos que enfrentamos 
impoem restri(i6es e obstaculos a empreen
dimentos comuns. Tornam ainda mais neces
saria a coordena(iao de esfor(ios. Estou con
vencido de que apesar de dificuldades con
junturais, tudo quanta possamos viabilizar de 
imediato em nossos prop6sitos comuns de 
colabora(iaO ja representa urn grande passo 
em direc;ao ao futuro. 

Ao Brasil e a Bolivia preocupa a persistencia 
de uma conjuntura internacional diffcil e 
muitas vezes hostil. Fortes pressoes externas 
nas areas comercial e financeira atuam contra 
os esfor(ioS dos paises em desenvolvimento 
para a consolida(iao de suas institui(ioes 
politicas, para a estabilizagao do crescimento 
economico e para o aprimoramento das rela
<t6es sociais. A Hist6ria nos ensina quao ilus6-
rio e esperar par momentos ou condigoes 
futuras mais favoraveis. 0 futuro nao se espe
ra; constr6i-se. Conscientes disso os paises 
da America Latina esHio mobilizados diploma
ticamente com vistas a uma maior unidade e 
cooperagao. 

Compartilhamos o momenta altamente signi
ficative da consolidagao democratica. Cami
nhamos para urn entendimento cada vez mais 
tertii e amplo, inspirado pelo espfrito de liber
dade e de participagao pluralista que preside 
nossas sociedades. Desse processo ja esta
mos colhendo resultados da mais alta signifi
cagao, como atestam nossas iniciativas de 
concerta{_{ao nas esferas polftica, econ6mica e 
financeira. Conceitos como o de complemen
tagao econ6mica ou o de integragao ja nao 
soam apenas como abstragoes vazias ou 
figuras de ret6rica. A America Latina hoje se 
renova buscando construir uma matriz de 
relagoes calcadas em entendimentos concre-
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tos, firmemente assentados em nossa reali
dade. 

A polftica externa do Brasil busca invariavel
mente a sintonia com as necessidades do 
continente latina-americana. As rela<;oes com 
os pafses do continente sao para n6s priori
tarias. Fiel aos princfpios magnos da auto
determina<;ao dos povos, da nao-ingerencia 
em assuntos internos de outros Estados, da 
igualdade soberana, da solu<;ao pacifica das 
controversias, o Brasil esta elevando o prin
cipia da integra<;ao latina-americana a cate
goria de preceito constitucional. Tal postura 
nao significa, porem, 0 desconhecimento de 
nossas dificuldades. 0 Brasil, em sua a<;ao 
externa, parte do possfvel, em busca do ideal; 
nao 0 contrario. 

Firmaremos, ao Iongo de minha visita, ampla 
gama de acordos e estabeleceremos urn "Pro
grama de A<;ao" destinado a atualizar e pre
cisar o quadro de nossas rela<;oes. E grande 
o potencial par explorar nos diversos setores 
em que podemos unir esfor<;os para superar 
problemas comuns. 

A integra<;ao energetica facilitara a busca, de 
cada lado da fronteira, de melhores condi<;oes 
s6cio-economicas a partir da coopera<;ao. 

Na area comercial estabeleceremos as bases 
para uma rapida intensifica<;ao do interdimbio 
em fun<;ao de urn programa gradual e flexfvel 
de liberaliza<;ao e desgrava<;ao. Concessoes, 
antes restritas as regioes fronteiri<;as, deixarao 
de sofrer limita<;oes geograficas. 

A integra<;ao da area de fronteira nao se limita, 
porem, ao campo energetico e comercial. 
Abrange o setor de transportes, a area de co
opera<;ao tecnica e o desenvolvimento inte
grado de comunidades vizinhas. Compreende 
a<;ao especffica de coopera<;ao, quanta ao 
grave problema de controle e repressao ao 
trafico ilicfto de drogas. lnclui tambem os 
campos de educa<;ao, cultura e saude. 

Esta ademais o Brasil disposto a examinar, 
em fun~ao dos interesses da Bolivia, as diver
sas op<;oes existentes para o aprimoramento 
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da integra<;ao ffsica, rodoviaria, ferroviaria ou 
fluvial entre os dais pafses. 

Estes sao apenas exemplos da vitalidade do 
quadro atual do relacionanento bilateral. 

Pautamos nossas rela<;oes par uma conduta 
realista e objetiva, par entendimentos que se 
distinguem par sua criatividade e imagina<;ao. 
Unidos par uma vontade politica comum, 
intensificamos, sem limites ou restri<;oes de 
qualquer especie, a nossa coopera<;ao bilate
ral. 

0 Brasil, Senhor Presidente, deseja abrir sua 
economia a crescenta participa<;ao boliviana. 
Convidamos nossos parceiros bolivianos a 
explorar conosco todas as possibilidades de 
integra<;ao economica. Vamos crescer juntos! 

Esta a mensagem que trago a Vossa Excelen
cia e que representa, inequivocamente, a von
tade politica do Brasil. 

Ao renovar, pais, a Vossa Excelencia os meus 
agradecimentos mais sinceros par todas as 
gentilezas de que estamos sendo alva em seu 
pais, reitero a determina<;ao de prosseguir
mos, Brasil e Bolivia, cada vez mais irmana
dos, nesta caminhada .comum em favor do 
desenvolvimento integrado e da aproxima<;ao 
crescenta entre nossos povos. 

Palavras proferidas na A,cademia Nacional de 
Ciencias da Bolivia, em Q2 de agosto de 1988 

Senhores Academicos, 

E com especial satisfa<;ao que visito a Aca
demia Nacional de Ch~ncias da Bolivia, para 
receber a distin<;ao que me e dada par esta 
casa de cultura e guardarei com grande or
gulho. 

Esta Casa se distingue pelos valorosos esfor
<;os que desenvolve em prol da pesquisa 
cientifica e do progresso nos mais variados 
campos do conhecimento. 

0 mundo vive hoje os desafios da revoluc;ao 
tecnol6gica. Corremos o risco de que se 
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amplie cada vez mais o hiato entre os paises 
industrializados e os paises em desenvolvi
mento no terreno das ci€mcias e da aplica~ao 
das tecnologias avan~adas. 

Pior que o atraso sera a coloniza~ao cultural 
de povos sem acesso ao saber, esse reco
nhecimento torna imperativa a necessidade 
de coopera~ao entre paises que partilham da 
mesma preocupa~ao quanta aos rumos do 
desenvolvimento tecnol6gico e ao futuro da 
humanidade. 

0 Brasil e a Bolivia lutam para romper a 
barreira que os separa dos centros geradores 
do conhecimento cientffico e tecnol6gico, a 
fim de nao ficarem irremediavelmente atrasa
dos neste dominio. 

No Brasil, particularmente, esses esfor~os in
cluem o desenvolvimento de uma tecnologia 
propria, adaptada as necessidades peculiares 
a um pais cuja natureza e preponderante
mente tropical e cujos problemas exigem 
solu~6es que a n6s mesmos cabe encontrar. 
Temos a experiencia de que nem sempre 
tecnologias criadas em sociedades mais 
desenvolvidas sao capazes de dar resultados 
inteiramente satisfat6rios no ambiente natural 
e cultural de nossos paises. lmportantes 
programas vem sendo empreendidos nesse 
sentido com valiosos resultados. 

Considero haver amplas possibilidades de 
ampliat;ao da coopera~;ao entre nossos dois 
paises no dominio da ciencia e da tecnologia. 
Essa coopera~;ao encontra significativos ante
cedentes e apresenta vasto potencial para o 
futuro. Posso recordar, a titulo ilustrativo, o 
trabalho realizado pelo renomado fisico bra
sileiro Cesar Lattes com seus colegas boli
vianos no campo dos raios c6smicos. 

No Programa de At;ao que firmarei esta mes
ma tarde com o Presidente Paz Estenssoro, 
estabeleceremos o compromisso de desen
volver a coopera~;ao cientffica e tecnol6gica 
na area energetica, com vistas ao intercambio 
de cientistas e tecnicos, a realiza~;ao de estu
dos conjuntos e a transferencia de conheci
mentos tecnol6gicos. Assumiremos tambem o 

compromisso de definir as outras areas de 
complementa~;ao cientffica e tecnol6gica em 
que poderemos desenvolver uma coopera~ao 
mutuamente proffcua. 

Em rela~ao as tecnologias pr6prias, adapta
das ao nosso meio ambiente, a coopera~ao 
amazonica oferece um bom exemplo. E preci
so compreender a natureza pujante que com
partilhamos na Amazonia com a sensibilidade 
dos povos que com ela convivem cotidiana
mente para saber como explorar seus recur
sos em beneffcio de todos e preservar sua flo
ra e sua fauna. Nesta area, temos muito a fa
zer. 

Ao Brasil e a Bolivia, paises amazonicos, cabe 
realizar um grande esfor~o conjunto em favor 
do desenvolvimento da regiao. 

Mais uma vez agrade~o a oportunidade de 
estar com os Senhores na Academia Nacional 
de Ciencias. Este encontro constituiu um 
grande evento em minha visita a Bolivia, mar
cada por acontecimentos e experiencias parti
cularmente relevantes para nossos paises. 

Palavras proferidas durante o encontro com o 
cfrculo diplomatico, em La Paz, agradecendo a 
saudactao do Nuncio Apost61ico, em 02 de 
agosto de 1988 

Agradet;o a amabilidade das palavras do Se
nhor Nuncio Apost61ico, proferidas em nome 
do Corpo Diplomatico acreditado junto ao Go
verna da Republica da Bolivia. 

E para mim motivo de especial satista~;ao en
contrar-me com os Senhores Chefes de Mis
sao durante esta grata visita que realizo a uma 
na~;ao irma e vizinha do Brasil. 

Em toda a minha vida publica, tive conscien
cia da necessidade de zelarmos pelo espirito 
de convivencia amistosa e de dialogo cons
trutivo que preside os la~os do Brasil com o 
mundo. Sao alicerces dessa tradi~ao a indole 
pacifica e democratica de nosso povo, a ade
sao irrestrita a postulados eticos e juridicos e 
o empenho pela manuten~;ao de relat;6es 
justos e igualitarias entre os Estados. 
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Ao receber os representantes diplomaticos 
em La Paz, creio ser esta uma boa oportu
nidade nao so de transmitir a seus povos e 
Governos a mensagem de amizade que trago 
do Brasil, mas tambem reiterar-lhes a vontade 
franca e leal de continuarmos trabalhando pe
lo aperfeic;oamento dos vfnculos de coopera
c;ao e entendimento que nos unem. 

0 Brasil tem sua visao do mundo, luta par 
seus interesses, busca afirmar sua iden
tidade. Mas nada do que concebe ou planeja 
em materia de polftica externa, nada do que 
advoga ou reivindica, deixa de considerar as 
opini6es de seus parceiros ou os anseios 
globais da comunidade internacional. Somas 
absolutamente avessos as hegemonias. Rejei
tamos as ambic;oes de preponderancia. Os 
ideais da paz, do desenvolvimento e da justic;a 
so se materializam dentro de uma atmosfera 
de respeito mutua, solidariedade e colabo
rac;ao. 

0 mundo de hoje, que se transforma grada
tivamente, e urn mundo de desafios e oportu
nidades para nac;oes como o Brasil. Com a 
revoluc;ao cientffica e tecnologica, cria-se uma 
nova divisao internacional do trabalho. Rom
pem-se dogmas e preconceitos ideologicos. 
As diferenc;as nao separam as nac;oes. Ha 
consciencia de que se impoe a conjugac;ao 
de esforc;os em prol dos interesses comuns 
da humanidade. 

0 Brasil, Senhores Chefes de Missao, vive 
hoje urn perfodo historico de mudanc;as e esta 
determinado a alcanc;ar seu futuro de moder
nidade. E uma tarefa que nao estamos reali
zando sozinhos, mas junto com nossos ir
maos latino-americanos que habitam nossa 
vizinhanc;a imediata. A mesma aspirac;ao nos 
aproxima dos demais pafses em desenvolvi
mento e, evidentemente, pressup6e tambem 
o fortalecimento da cooperac;ao com nossos 
parceiros do mundo industrializado. 

Ao reiterar meus agradecimentos pela gen
tileza desta visita com que me distinguem os 
Senhores Chefes de Missao, liderados pelo 
Nuncio Apost61ico, quero que levem deste 
encontro a certeza de que o Brasil continuara 
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a se empenhar no plano internacional pela 
consolidac;ao de urn clima de entendimento, 
concordia e fraternidade em beneficia da 
crescente aproximac;ao entre nossos povos e 
dos interesses da paz e do desenvolvimnento. 

Palavras proferidas no Congresso Nacional da 
Bolivia, durante sessao solene em sua 
homenagem, em 02 de agosto de 1988 

Recebo com grande emoc;ao esta homena
gem do Congresso Nacional da Republica da 
Bolivia. 

Templo da democracia, esta Casa simboliza a 
tradic;ao de urn povo que zela par sua liberda
de. Jamais se entrega as adversidades da His
toria e persiste confiante em sua luta pelo 
progresso. 

Aos legftimos representantes desse povo, tra
go a saudac;ao fraterna e amiga de todos os 
brasileiros. 

No exercfcio da vontade livre e soberana de 
seus concidadaos, os Senhores Senadores e 
Deputados sao instrumentos essenciais das 
conquistas e mudanc;as que a Nagao bolivi
ana vern promovendo nos dias de hoje. Sob a 
lideranc;a do poder civil e democratico, a Boli
via encontra seu horizonte de esperanc;as. 

Passei a maior parte de minha vida publica 
dentro do Parlamento, escola de formac;ao 
polftica par excelencia. Procurei fazer de to
dos os mandatos que exerci instrumento con
creto de realizac;ao a servic;o do Brasil e de 
seu povo. 

No Congresso, aprende-se a ouvir, a dialogar, 
a tolerar, a respeitar as diferenc;as. 0 par
lamentar sempre deve colocar os interesses 
coletivos acima dos individuais. Sem ambi
c;oes menores, nem visoes imediatistas. 

Ha, Senhores Senadores e Deputados, uma 
dimensao intima de cada Parlamento, de cada 
Congresso, ligada ao respeito e a dignidade 
que esta instituic;ao imp6e, vinculada a propria 
essencia da democracia e da representativi
dade. 
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Foi no Parlamento que pude amadurecer o 
entendimento da complexidade do Brasil con
temporaneo. Onde pude meditar sabre os 
problemas de nossa Anerica Latina e do mun
do. 

A transic;ao democratica brasileira, que tenho 
a responsabilidade de presidir, repousa, entre 
seus elementos fundamentais, na revalori
zac;ao do papel representado pelo Congresso 
Nacional. Este e um momenta marcante na 
Hist6ria do Brasil. Mais do que um Poder 
Legislative, o Congresso brasileiro recebeu do 
povo o mandata de redigir a nova Consti
tuic;ao do Pafs, ja em sua fase final de elabo
rac;ao. 

lnspira-me um profunda respeito esta digna 
Casa, cuja hist6ria de participac;ao na vida 
nacional, de lutas pelos ideais maximos da 
democracia, a torna depositaria das mais ri
cas tradic;6es e dos valores bolivianos e latino
americanos. 

Na Hist6ria da Bolfvia, longos foram os perfo
dos em que a democracia teve de lutar brava
mente para sobreviver. 

0 Congresso boliviano, como o brasileiro, 
enfrenta os desafios do desenvolvimento e da 
modernizac;ao. E uma tarefa ardua, em que 
seu papel e fundamental, apoiando e guiando 
o trabalho dos outros Poderes. 

Senhores Congressistas, 

Venho a Bolfvia como primeiro Presidente do 
Brasil a visitar oficialmente La Paz. Minha 
missao e muito clara: dar uma contribuic;ao, a 
mais densa e fecunda possfvel, para con
ferirmos as relac;6es entre o Brasil e a Bolfvia 
o mais elevado grau de atualizac;ao, de objeti
vidade e de dinamismo. 

Vivem o Brasil e a Bolfvia, junto com os 
demais pafses da America Latina, uma 
conjuntura marcada par grandes dificuldades, 
inclusive aquelas impostas pelo cenario 
internacional. Temos diante de n6s problemas 
objetivos: a dfvida externa, a queda dos 
prec;os internacionais das materias-primas, o 
desemprego, a discriminac;ao comercial por 

parte dos pafses industrializados, com prati
cas protecionistas altamente danosas aos es
forc;os de crescimento dos pafses em desen
volvimento, o controle tecnol6gico e da infor
mac;ao. 

Sao problemas que requerem respostas fir
mes e precisas, sob pena de um maior dis
tanciamento politico e economico dos pafses 
mais avanc;ados. Diante de cenario inter
nacional muitas vezes hostil, a alternativa da 
cooperac;ao e do entendimento passa a ser 
essencial. 

Hoje, a America Latina compreendeu quao 
importante e por em pratica essa opc;ao polf
tica. E nessa compreensao, o Congresso de 
cada um dos nossos pafses, como ponto 
focal da democracia, tem papel fundamental 
para o reforc;o de nossa colaborac;ao e 
unidade. A America Latina, em seu conjunto, 
consolida sua vocac;ao democratica, e as 
caminhos agora abertos apontam para uma 
concepc;ao integrada dos problemas e das 
soluc;6es. 

0 caminho do desenvolvimento passa pela 
cooperac;ao e pela integrac;ao latina-ameri
cana. Mantenho a convicc;ao de que o exito 
do Brasil esta em grande parte associado ao 
sucesso de uma America Latina pr6spera e 
justa, de um continente unido em uma 
comunidade que preserve a riqueza de 
nossas identidades. Devemos ampliar as 
vfnculos de toda ordem entre nossos pafses, 
tendo sempre em mente o ideal inspirador da 
integrac;ao continental. 

A America Latina precisa preparar-se para 
responder adequadamente ao desafio das 
mudanc;as. 0 essencial e que comecemos a 
trabalhar entre n6s, que criemos condic;6es 
para que nossa vontade polftica se traduza 
efetivamente em realizac;6es concretas. 

0 destino esta em nossas maos. Das de
cisoes que tomarmos hoje depende o amanha 
de nossas sociedades. E este amanha, estou 
convencido, sera uma aurora de prosperidade 
e paz se soubermos transforma-lo em um 
projeto comum. 

51 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Divididos, continuaremos a merce das domi
nac;:oes de toda a sorte que inibem o nosso 
presente. 

Unidos, romperemos as barreiras do atraso e 
construiremos um grande futuro. 

Divididos, ficaremos a margem das econo
mias de conjunto e das grandes e aceleradas 
transformac;:oes em curso no mundo. 

Unidos, criaremos as nossas oportunidades e 
partilharemos dos frutos do avanc;:o da ciencia 
e da tecnologia. 

Divididos, continuaremos fracos. 

Unidos, seremos invencfveis! 

Para a integrac;:ao economica, a cooperac;:ao 
polftica e a promoc;:ao de nossa identidade 
cultural, sao essenciais a manutenc;:ao e o 
enriquecimento dos regimes democraticos. E 
fundamental o papel reservado aos Con
gresses de nossos parses na preservac;:ao da 
estabilidade polftica como promotores do 
crescimento economico e do desenvolvi
mento social de nossas nac;:oes. 

0 Brasil, a par de cultivar OS princfpios ma
ximos da convivencia internacional, como a 
igualdade soberana dos Estados, a nao
ingerencia em assuntos internos de outros 
Estados, a soluc;:ao pacifica das controversias, 
esta elevando ao nrvel de preceito cons
titucional, conforme deliberac;:ao ja tomada 
pela Assembleia Nacional Constituinte, o 
princfpio da integrac;:ao latina-americana. 

Diante dos novas elementos positives da con
juntura polftica na America Latina, cabe-nos 
par em pratica esse preceito e fazer dele uma 
forc;:a objetiva na obtenc;:ao do desenvolvi
mento s6cio-econ6mico de nossos parses. 

Trata-se de uma tarefa para a qual os Con
gresses nacionais tern a dar uma contribuic;:ao 
de grande valor. Parte essencial do trabalho 
de cada Congresso esta em perceber e 
harmonizar, de forma mais imediata, os reais 
anseios e interesses nacionais. Pois permi-
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tam-me afianc;:ar-lhes, como Chefe de Estado, 
mas sobretudo como ex-congressista, que os 
interesses reais e objetivos do Brasil nao se 
podem afastar das metas de prosperidade e 
estabilidade s6cio-economica da Bolrvia. Nes
sa perspectiva, e em func;:ao dos interesses 
recfprocos, busca o Brasil equacionar as 
questoes decorrentes do desequilibrio da 
balanc;:a comercial, sobretudo no momenta 
em que este pars desenvolve esforc;:o pro
funda para manter a estabilidade financeira a 
partir do equilrbrio de suas contas externas e 
internas. lnteressa-nos, a bern de nossas 
relac;:oes e do progresso de cada um de nos
sos paises, criar condic;:oes para o aumento 
das receitas bolivianas. 

Senhores Congressistas, 

Estamos firmando, durante esta minha visita, 
diversos acordos de grande significado e 
importancia. 

Estamos mudando substantivamente as con
dic;:oes de nosso relacionamento bilateral; e 
essa mudanc;:a esta vinculada a uma base 
democratica s61ida, no Brasil e na Bolfvia. 
Compreender a importancia do relaciona
mento bilateral e, fundamentalmente, aceitar a 
premissa democratica de nossas duas 
sociedades. E a democracia s6 pode ser 
assegurada se contar com um Congresso 
estavel, capaz de defende-la. 

Digo sempre que a crise da democracia nao 
pode ser debitada a seus valores, mas sim a 
sua realizac;:ao imperfeita. A democracia nao 
pode ser pregada pelos que a fizeram e a 
deformaram. 

0 Parlamento e a base da democracia. Sem 
Parlamento nao ha democracia; sem de
mocracia, desaparece a liberdade, e sem 
liberdade, o homem e apenas uma aspirac;:ao 
ao hedonismo. 

Nao e este o mundo que desejamos, bra
sileiros, bolivianos, irmanados que estamos 
na construc;ao de sociedades, s61idas, plura
listas, respeitosas dos direitos e das liberda
des individuais, capazes, enfim, de se moder-
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nizarem e de progredir, tendo o homem como 
ponto de partida e de chegada. 

Honra-me, pois, poder partilhar dessa testa, 
que e a Assembeia popular reunida em seu 
pluralismo e em seu fervor democratico. 
Trata-se, para mim, de urn gesto espiritual, 
que aceito e interpreto como expressao de 
uma comunhao objetiva entre as Nac;oes 
brasileira e boliviana. 

Trago e deposito nas maos de Vossas Exce
lemcias, legltimos representantes do povo 
boliviano, a amizade, a homenagem e as 
maos do amigo do Brasil. 

declara~tao conjunta brasil-bolivia 

Convidado pelo Presidents Constitucional da 
Republica da Bolivia, Dr. Victor Paz Es
tenssoro, o Presidents da Republica Fede
rativa do Brasil, Dr. Jose Sarney, efetuou visita 
oficial a Bolivia, nos dias 31 de julho, 01, 02 e 
03 de agosto de 1988. 

Os Primeiros Mandataries mantiveram con
versac;oes cordiais e frutfferas, que versaram 
sobre diversos temas da atualidade inter
nacional e regional de interesse especial para 
os dois palses e, especialmente, sobre o rela
cionamento bilateral. 

Os Presidentes convieram, ao final das con
versac;oes, em firmar a seguinte: 

1. Os Mandataries reiteraram a plena 
adesao de seus Governos aos prop6sitos e 
princfpios consagrados nas Cartas das Na
c;oes Unidas e da Organizac;ao dos Estados 
Americanos, particularmente a igualdade so
berana dos Estados, o respeito a indepen
dencia polltica e a integridade territorial das 
nac;oes, a autodeteminac;ao dos povos, a 
nao-interferencia nos assuntos de outros 
Estados, a renuncia a ameac;a ou ao uso da 
forc;a, a soluc;ao pacifica e justa de con
troversias e o tiel cumprimento das obri
gac;oes emanadas de fontes do Direito 
lnternacional. Manifestaram sua convicc;ao de 
que os objetivos supremos de paz, justic;a, 

cooperac;ao, desenvolvimento e integrac;ao 
requerem o continuo apoio e revitalizac;ao 
daqueles foros, tarefas para as quais acor
daram estreitar ainda mais as ac;oes entre 
seus Governos. 

2. Os Presidentes coincidiram em saudar 
o acordo entre os Estados Unidos da America 
e a Uniao das Republicas Socialistas Sovie
ticas sobre a eliminac;ao das armas nucleares 
de medio e curto alcance e expressaram a 
esperanc;a de que esse entendimento de 
margem a outros acordos ainda mais abran
gentes, rumo ao objetivo do desarmamento 
ge~al e complete, sob efetivo controle 
internacional. Reafirmaram a necessidade de 
que nesse processo, de legltimo interesse 
para toda a comunidade dos Estados, as 
negociac;oes bilaterais sejam vinculadas aos 
esforc;os desenvolvidos nos foros multilaterais 
de desarmamento, tendo por base os princf
pios da universalidade e da nao-discrimina
c;ao. Reiteraram, ainda, a importancia de que 
se estabelec;am mecanismos para a realo
cac;ao urgente e eficaz dos recursos empre
gados com armamentos, sobretudo os nu
cleares, para a promoc;ao do desenvolvimento 
e a reduc;ao do hiato econ6mico-social entre 
os palses ricos e os pobres. 

3. Reiteraram seu firme repudio a todas 
as formas de discriminac;ao racial e renova
ram sua condenac;ao enfatica a persistencia 
do regime de apartheid na Africa do Sui, que, 
por suas sistematicas e inaceitaveis violac;oes 
de direitos humanos, ofende a consciencia 
etica dos povos do mundo e representa uma 
ameac;a para a paz e a seguranc;a internacio
nais. Salientaram, nesse contexte, a neces
sidade inadiavel de que se intensifiquem os 
esforc;os da comunidade internacional com 
vistas a p6r tim a ocupac;ao ilegal da Namibia 
e assegurar o direito de seu povo a inde
pendencia, em conformidade com as reso
luc;oes pertinentes das Nac;oes Unidas. 

4. 0 Presidents da Bolivia, em relac;ao a 
reintegrac;ao maritima boliviana, explicou ao 
Presidente do Brasil todas as ac;oes de 
aproximagao, de dialogo e de boa vontade 
empreendidos por seu Governo nas nego-
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ciag6es com o Governo do Chile. 0 pre
sidente do Brasil renovou o tradicional apoio 
de seu pafs a essa posigao boliviana e sua 
disposigao de colaborar para que prossigam 
as negociag6es para encontrar uma solugao 
satisfat6ria entre as partes envolvidas, de 
maneira amistosa e negociada. 

5. Ambos os Presidentes expressaram 
sua satisfagao pelo endosso da comunidade 
internacional a Resolugao 41/11, aprovada 
durante a XLI Sessao da Assembleia Geral 
das Nag6es Unidas pela qual foi institufda a 
Zona de Paz e de Cooperagao do Atlantica 
Sui, e salientaram a importancia de que todos 
os Estados a respeitem como tal e contribuam 
para a plena implementagao dos objetivos da 
referida Declaragao. 

6. Manifestaram profunda preocupagao 
com a persistencia de graves desequilfbrios 
na economia mundial e com a ampliagao 
progressiva dos desnfveis existentes entre 
pafses desenvolvidos e em vias de desen
volvimento. Referindo-se ao problema crucial 
do endividamento externo dos pafses em de
senvolvimento, expressaram sua convicgao 
de que esse problema s6 paden~ ser resolvido 
atraves de medidas adequadas que corres
pondam ao princfpio da co-responsabilidade 
entre devedores e credores. Destacaram que 
o elevado servigo da dfvida, ocasionado pelas 
altas taxas de juros, juntamente com o re
duzido ingresso de capitais frescos, trans
formaram a America Latina em exportadora 
lfquida de recursos financeiros para os par
ses industrializados. Salientaram que, sem 
um crescimento sustentado dos parses de
vedores, agravar-se-a ainda mais o problema 
da drvida externa. Reconheceram, nesse 
contexto, a importancia do Consenso de 
Cartagena como foro apropriado de coope
ragao regional para examinar, em ambito 
politico, a questao do endividamento externo. 
A esse respeito, reiteraram o apoio recfproco 
de seus Governos as gestoes que ambos os 
parses realizam, destinadas a resolver seus 
problemas de endividamento externo 
mediante acordos favoraveis com os bancos 
credores. 
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7. Constataram com profunda apreensao 
a proliferagao de medidas protecionistas nos 
pafses industrializados, tais como subsfdios, 
restrig6es quantitativas, ag6es de salvaguar
da, direitos compensat6rios, medidas anti
dumping e represalias comerciais, bem como 
a adogao de polfticas de condicionalidade, 
imposigao de acordos suspostamente vo
luntaries de restrigao as importagoes e a 
limitagao e descaracterizagao de seus es
quemas de preferencias, medidas que 
discrepam dos compromissos assumidos por 
aqueles pafses em diferente foros. 

8. Manifestaram, em nome de seus Go
vernos e povos, seu plena reconhecimento e 
respaldo as ag6es empreendidas pelos Gru
pos de Contadora e de Apoio para lograr a 
pacificagao da regiao centro-americana, as 
quais demonstram o amadurecimento e a 
solidariedade latino-americanos para solucio
nar, num clima de respeito mutua, tolerancia e 
pluralismo, as controversias que possam ser 
suscitadas na regiao. 

9. Salientaram a importancia, no quadro 
dos esforgos em prol de uma paz firme e 
duradoura na America Central, do proce
dimento adotado pelos Chefes de Estado dos 
cinco pafses da area na Guatemala, em 07 de 
agosto de 1987, cujo valor hist6rico foi 
ratificado em Sao Jose da Costa Rica, em 15 
de janeiro ultimo. Coincidiram em que o 
compromisso de Esquipulas II, cuja con
cepgao e espfrito foram reconhecidos como 
vitais para 0 exito da democratizagao e 
pacificagao da regiao na Declaragao Conjunta 
de Sao Jose, e prova cabal de que OS Go
vernos centro-americanos estao perfeitamente 
habilitados a identificar e aplicar solug6es 
pr6prias para a crise que afeta a regiao. Em 
tal contexto, os dais Presidentes instam os 
pafses com vfnculos e interesses na area a 
abster-se de qualquer atitude tendente a 
obstaculizar 0 exito dessa iniciativa de paz 
genuinamente latina-americana. Por outro 
lado, expressaram igualmente seu apoio as 
negociagoes iniciadas na localidade nicara
gi.iense de Sopoa, cujo ~xito permitira a paci
ficagao da Nicaragua. 
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10. Os Presidentes reafirmaram o espfrito 
e voca<;ao latino-americanistas de seus 
Governos e povos, comprometendo-se a 
impulsionar as processos de integra<;ao sub
regional e regional, para obter a unidade de 
desenvolvimento econ6mico e social harmo
nica dos pafses latino-americanos. 

11. Ao reafirmarem seu compromisso 
com as ideais de paz, justi<;a, liberdade e 
desenvolvimento que inspiram as politicas 
exteriores de seus pafses, expressaram sua 
satisfa<;ao pelo crescente fortalecimento do 
sistema democratico no Continente e reite
raram sua convic<;ao de que a democracia e 
indispensavel para o exercicio da justi<;a 
social, para promover a defesa e a garantia 
dos direitos do homem e para consolidar o 
crescimento e a estabilidade econ6mica na 
regiao. Nesse contexto, comprometeram-se a 
contribuir, atraves da participa<;ao de seus 
Governos em a<;6es de coopera<;ao e de 
consulta, para a defesa, o fortalecimento e a 
consolida<;ao das institui<;oes democraticas 
na regiao. 

12. Expressaram sua profunda apreen
sao com a intensifica<;ao do usa indevido e do 
trafico ilfcito de entorpecentes e substa.ncias 
psicotr6picas, e reconheceram a necessidade 
de ampliar a coopera<;ao, tanto bilateral quan
ta multilateral, a fim de lograr a erradica<;ao 
definitiva desse flagelo. Nesse contexto, 
congratularam-se pela conclusao, durante a 
visita, de Protocolo Adicional ao Convenio de 
Assistencia Reciproca para a Repressao ao 
Trafico llfcito de Drogas que Produzem De
pendencia, destinado a tornar mais estreita e 
eficaz a coopera<;ao entre as dais pafses na 
repressao ao trafico e na preven<;ao do usa 
il fcito de entorpecentes e substi"mcias psi
cotr6picas, bem como no controle dos pre
cursores e substancias qufmicas essenciais. 
Ao ratificarem sua convic<;ao sabre a respon
sabilidade compartilhada e global da comu
nidade internacional, salientaram a neces
sidade da reversao das economias das 
regioes produtoras mediante a substitui<;ao 
do cultivo ilegal de plantas das quais se 
podem extrair entorpecentes e substancias 
psicotr6picas. 

13. Congratularam-se pelos resultados 
da Ill Reuniao Ordinaria do Conselho de 
Coopera<;ao Amaz6nica, celebrada em Bra
snia, no perfodo de 16 a 18 de mar<;o de 1988, 
notanda que as decisoes tomadas par aquele 
6rgao renovam, no contexto do Tratado de 
Coopera<;ao Amaz6nica, as responsabilidades 
dos pafses-membros para com o desenvol
vimento e a coopera<;ao regionais, especial
mente nas areas de saude, ciencia e tecno
logia, meio ambiente e transportes. 

14. Dentro do espfrito e da orienta<;ao do 
proprio Tratado de Coopera<;ao Amaz6nica, e 
em concordancia com a atitude flexfvel e 
realista que tem caracterizado muitas das 
modalidades de coopera<;ao efetivadas sob 
sua egide, reiteraram seu apoio as iniciativas 
subregionais que abranjam dais au mais 
Estados, em particular aquelas que promo
vam a coopera<;ao para o desenvolvimento 
econ6mico e social das zonas fronteiri<;as. No 
mesmo sentido, comprometeram-se a buscar 
as meios para explorar, com imagina<;ao e 
criatividade, as potencialidades desse instru
mento multilateral. 

15. Confirmaram as importantes coinci
dencias entre seus Governos quanta as ma
neiras mais apropriadas de resolver muitos 
dos problemas com que hoje se defronta a 
America Latina, e concordaram em assinalar 
como imperativa a necessidade de dar um 
renovado impulso ao processo de integra<;ao 
regional. Nesse sentido, atribufram a mais alta 
prioridade aos esfor<;os que se desenvolvem 
no ambito da Associa<;ao Latina-Americana 
de lntegra<;ao (ALADI), e ratificaram seu 
prop6sito de cooperar ativamente a fim de 
assegurar uma adequada participa<;ao de 
seus Governos, com criterios flexfveis e 
realistas, na Rodada de Negocia<;6es ora em 
curso. 

16. Ao assinalarem a importi"mcia da 
cultura como fator fundamental e indispen
savel para 0 desenvolvimento integral dos 
povos de seus pafses, acordaram aprofundar, 
num quadro de estrito respeito aos valores 
culturais nacionais, o relacionamento e a 
coopera<;ao no campo cultural, tanto na es-
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tera bilateral como com vistas a consolidagao 
de uma identidade cultural latina-americana. 

17. Ressaltaram a necessidade de de
dicar atengao constante a questao ambiental 
na regiao amaz6nica, levando em conta a 
responsabilidade assumida pelos pafses 
amaz6nicos na preservagao do meio ambi
ente da regiao. Reiteraram a disposigao de 
trocar regularmente intormag6es sabre me
didas de preservagao do meio ambiente apli
cadas nos dais pafses e de promover posi
g6es coordenadas, nos taros internacionais 
apropriados, sabre iniciativas de cooperagao 
internacional em quest6es ambientais. 

18. No tocante as relag6es bilaterais, OS 

dais Chetes de Estado coincidiram na dispo
sigao de estreita-las e aprimora-las ao maximo 
reconhecendo que as mesmas se revestem 
de um carater especial, determinado par 
longa tradigao de entendimento e de ampla 
vizinhanga, e pela vontade mutua de coope
ragao. Concordaram, a respeito, na neces
sidade de adequar o quadro das relag6es 
bilaterais as necessidades modernas de uma 
cooperagao eticiente, racional e objetiva, que 
reflita ao mesmo tempo as aspirag6es mais 
lfdimas das duas nag6es e as dados e as 
limitag6es da ditfcil realidade comum a dais 
pafses em vias de desenvolvimento. 

19. Nesses termos, e como resultado dos 
trabalhos desenvolvidos no contexto da pre
sente visita, tirmaram as seguintes lnstru
mentos Bilaterais: 
- Ata de Cooperagao e Complementagao 

Econ6mica entre o Governo da Republica 
Federativa do Brasil e o Governo da Re
publica da Bolfvia. 

- Acordo, par Notas Reversais, reterente ao 
Acordo Complementar ao Convenio de 
Cooperagao Econ6mica e Tecnica, tirmado 
em 08 de tevereiro de 1984, para a Cons
trugao de Central Hidroeletrica em Cachue
la Esperanza. 

- Acordo, par Notas Reversais, sabre a Utili
zagao do Gas Natural Boliviano, no contex
to da lntegragao Energetica entre a Repu
blica Federativa do Brasil e a Republica da 
Bolfvia. 
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- Acordo, par Notas Reversais, para a Venda 
de Borracha Boliviana ao Brasil. 

- Protocolo Adicional ao Convenio de Assis
tencia Recfproca para a Repressao do Tra
tico llfcito de Drogas que Produzem Depen
dencia, tirmado entre o Governo da Repu
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
Republica da Bolfvia. 

- Ajuste Complementar ao Acordo Basico de 
Cooperagao Tecnica e Cientftica entre o 
Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica da Bolivia na 
Area do Controle de Endemias. 

- Memorandum de Entendimento entre o 
Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica da Bolfvia para o 
Estabelecimento de Programa de Coope
ragao T ecnica. 

- Acordo, par Troca de Notas, para a Su
pressao de Vista em Passaportes Diploma
ticos e de Servigo. 

- Acordo, par Notas Reversais, sabre a 
Cooperagao Bilateral para a Construc;:ao da 
Rodovia Santa Cruz de Ia Sierra-Corumba. 

- Memorandum de Entendimento para a 
Cooperagao no Campo da Assistencia So
cial entre a Fundagao Legiao Brasileira de 
Assistencia e a Junta Nacional de Soli
dariedade e Desenvolvimento Social da 
Bolfvia. 

No mesmo contexto da Visita Presidencial, 
toram tirmados, em 17 de junho de 1988, a 
Nota Reversal que estabelece a Comissao 
Mista Permanente de Coordenagao; e em 8 
de julho de 1988, a Nota Reversal que estabe
lece o Comite Ad Hoc para Ouest6es Relati
vas ao Aproveitamento de Gas Natural Bolivia
no. 

20. lgualmente, o Presidente Sarney e o 
Presidente Paz Estenssoro aprovaram o se
guinte Programa de Agao a ser executado 
pelo Brasil e pela Bolfvia: 

PROGRAMA DE AryAO CONJUNTA 

1. Manter um dialogo politico perma
nente entre as Chanceleres de ambos as 
pafses, a tim de examinar temas relevantes e 
de interesse, tanto no campo bilateral como 
em nfvel de organismos regionais e mundiais. 
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2. Atribuir a Comissao Mista Permanente 
Brasil-Bolivia de Coordena(fao responsabi
lidade e plena participa(fao na condu(fao do 
dialogo politico permanente entre os dois 
Chanceleres, nos termos do Acordo por Troca 
de Notas, que criou aquele organismo. 

3. Celebrar a Primeira Reuniao da Comis
sao Mista Permanente Brasil-Bolivia de Coor
denaQao dentro de 3 meses, na certeza de 
que a mencionada Comissao de Coordena
Qao se constituira em vefculo util na conduQao 
e na intensifica(fao dos diversos projetos de 
coopera(fao bilateral. A esse respeito, os Go
vernos de ambos os pafses comprometem-se 
a colocar imediatamente em funcionamento 
as nove Subcomissoes encarregadas dos te
mas especfficos que lhes competem. Em 
cumprimento ao Acordo que estabelece a Co
missao Mista Permanente de Coordena(fao, 
fica decidido que a Secretaria Pro-Tempore 
estara a cargo do Governo da Bolivia, deven
do a primeira reuniao da mencionada Comis
sao celebrar-se em Santa Cruz de La Sierra. 

4. Concluir, no menor prazo possfvel, os 
trabalhos do Grupo Tecnico Bilateral criado 
para determinar as melhores solu<foes condu
centes ao restabelecimento da navegabilidade 
plena do Canal de Tamengo, e a conexao por 
essa via entre os portos bolivianos da Lagoa 
de Caceres e o Rio Paraguai. 

5. Cooperar, bilateralmente e em conjun
to com os demais pafses da Bacia do Prata, 
para a execu(fao de projetos e obras destina
dos a transformar os Rios Paraguai e Parana 
em verdadeira hidrovia internacional que 
possibilite plena transporte dos produtos de e 
para o Oceano Atlantica. 

6. Examinar formas de ativar a coope
ra<;ao relativa ao desenvolvimento da navega
<;ao nos Rios Amazonicos, dentro dos Conve
nios e Acordos existentes, bilaterais e multila
terais; e, para esse tim, buscar o apoio inter
nacional julgado necessaria, junto a terceiros 
parses e aos organismos multilaterais perti
nentes. 

7. Dar seguimento a cooperaQao entre o 
Brasil e a Bolfvia para a execuc;ao do projeto 

de engenharia da ligaQao ferroviaria Aiquile
Santa Cruz de La Sierra. 

8. Encarregar a Subcomissao Mista de 
Transporte e ComunicaQoes, da Comissao 
Mista Permanente Brasil-Bolivia de Coorde
naQao, de formular recomenda(foes concretas 
destinadas a completar e ampliar a integra(fao 
rodoviaria entre os territ6rios do Brasil e Boli
via. Prioritariamente deverao ser examinadas 
as possibilidades de cooperagao entre os dois 
pafses para constru(fao de interconexbes ro
doviarias entre Santa Cruz de La Sierra e Co
rumba, entre Caceres e San-Ignacio de Velas
co, entre Guayaramerfn e Riberalta e entre 
Cobija e La Paz, bern como de uma rede 
intermodal de integraQao. Adicionalmente 
serao estudadas alternativas de utiliza(fao, 
pela Bolivia, de portos brasileiros sobre o 
Oceano Atlantica que possam ser conectados 
com a rede intermodal acima mencionada. 

9. Expressar a disposiQaO do Governo 
boliviano de proceder, no mais breve prazo 
possfvel, a efetiVa(faO dOS estudos de facti
bilidade da rodovia Santa Cruz de La Sierra
Corumba, a cuja constru(fao ambos os gover
nos atribuem alta prioridade; e expressar a 
disposiQaO do Governo brasileiro de cooperar, 
com o Governo boliviano, na busca de finan
ciamento internacional para tais estudos. 

10. Manifestar a intenQao de regularizar o 
relacionamento financeiro bilateral, devendo 
as autoridades monetarias reunir-se no d€cur
so do mes de agosto do presente ano, em 
data a ser acordada por ambas as Chan
celarias. 

11. Confirmar a disposi(fao positiva do 
Governo brasileiro no tocante ao financia
mento para presta(fao de serviQos e forne
cimento de equipamentos destinados a cons
truQao do Aeroporto de Cobija, uma vez aten
didos os requisites tecnicos e financeiros do 
projeto e as condicionantes do relaciona
mento financeiro bilateral. 

12. lniciar, no quadro da cooperaQao 
fronteiriQa bilateral e no ambito da Sub
comissao de CooperaQao FronteiriQa da 
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Comissao Mista Permanente de Coordena
gao, a execugao de planos-modelo binacio
nais de desenvolvimento integrado de comu
nidades vizinhas, ao Iongo da faixa de fron
teira comum. Para tanto, determinam que tais 
pianos sejam iniciados nas seguintes micro
regioes: 

- Brasileia - Cobija 
- Guajara-mirim - Guayaramerrn 
- Costa Marques - Triangulo San Joaqurn, 

San Ramon, Magdalena 
- Caceres - San Matfas. 

13. Determinar as empresas estatais 
competentes dos dois parses que concluam, 
tao logo possrvel, os estudos tecnicos e eco
n6micos mencionados no Acordo sobrt- a 
compra e venda da energia eletrica a • :~r 
produzida pela hidreletrica de Cachuela Es
peranza, firmado durante a presente visita. 

14. Ratificar a vontade de seus Governos 
de que as negociagoes sobre a compra e 
venda de gas natural boliviano cheguem a 
bom termo, viabilizando o aproveitamento 
daquele produto na Bolrvia e no Brasil e 
possibilitando a integragao energetica dos 
dois pafses com base no gas natural. 

15. Recomendar o pleno e imediato apro
veitamento das possibilidades abertas, no 
campo da cooperagao tecnica entre os dois 
parses, pelo Memorandum de Entendimento 
entre os Governos da Republica Federativa do 
Brasil e da Republica da Bolivia para o Esta
belecimento do Programa de Cooperagao 
Tecnica, firmado durante a presente visita, 
ressaltando a importancia de que o programa 
de cooperagao tecnica a ser executado entre 
os dois pafses conte com o apoio financeiro 
de organismos internacionais dedicados a 
promogao do desenvolvimento. 

16. Executar, no quadro dos Acordos Co
merciais vigentes e das Notas Reversais fir
mados e trocados pelos Chanceleres durante 
a presente Visita Presidencial, os compromis
sos assumidos pelo Brasil orientados no senti
do de atingir urn nlvel dinamico de equilibria 
para o intercambio comercial, adotando medi-
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das econ6micas, financeiras e administrativas 
que permitam acesso agil, preferencial e opor
tuno dos produtos bolivianos ao mercado 
brasileiro. 

17. Ressaltar a importancia da coope
ragao cientffica e tecnol6gica entre pafses em 
desenvolvimento, especialmente no ambito da 
America Latina, como fator de maxima rele
vancia para a plena participagao desses paf
ses nas atuais conquistas da ciencia e da tec
nologia. A esse respeito, expressaram seu re
conhecimento pelos estudos realizados nola
borat6rio de Chacaltaya, desde 1949, em de
correncia de acordo entre o Centro Brasileiro 
de Pesquisas Ffsicas (CBPF) e a Universidade 
Mayor de San Andres, de La Paz. Assinalaram 
que atraves das pesquisas sobre raios c6smi
cos, efetivadas por cientistas brasileiros, lide
rados pelo renomado ffsico Cesar Lattes, e 
com a colaboragao dos Professores bolivia
nos lsmael Escobar e Alfred Hendel, toram 
consolidados varios aspectos da ffsica dos 
mesons. Recordaram ademais que o Centro 
de Pesquisas de Chacaltaya, construfdo gra
gas a cooperagao entre Brasil e Bolivia, conti
nua, com suas modernas camaras de ernul
sao, sendo utilizado por cientistas de varios 
pafses, propiciando descobertas relevantes 
no campo da ffsica de altas energias e da as
troffsica. 

18. Com vistas a incentivar o trabalho 
conjunto nesta e em outras areas, estabelecer 
um Convenio de Cooperagao Cientffica e Tec
nol6gica na area da energia, o qual utilizara a 
infra-estrutura existente nas instituigoes de 
ambos os pafses e sera dotado dos recursos 
necessarios ao intercambio de cientistas e 
tecnicos, a realizagao de estudos ou expe
riencias conjuntos, ao treinamento de tecni
cos ou profissionais e a transferencia tecnol6-
gica requerida por um dos pafses com priori
dade. 

19. Estudar e definir em perrodo nao su
perior a 180 dias outras areas de complemen
ta<;ao cientffica e tecnol6gica entre ambos os 
palses, com base em proposta do Governo da 
Bolivia. 
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20. Estabelecer, no ambito da Subcomis
sao Mista de Agricultura, Agropecuaria, Re
cursos Naturais e Meio Ambiente da Comis
sao Mista Permanente de Coopera<;ao. criada 
em 17 de junho de 1988, um programa de 
treinamento de medicos veterinaries bolivia
nos no Brasil, com vistas a estrutura<;ao e 
aprimoramento dos servi<;os de inspe<;ao ve
terinaria de produtos de origem animal na 
Bolivia, propiciando dessa forma coopera<;ao 
mais estreita entre as autoridades sanitarias 
dos dais parses. 

21. lncentivar a promo<;ao dos investi
mentos de empresas publicas ejou privadas 
de ambos os pafses para a forma<;ao de joint 
ventures em territ6rio boliviano. Com esse ob
jetivo, sera celebrado, no mais breve prazo, 
seminario em Sao Paulo para debater o as
sunto com potenciais investidores. 

22. Comprometer os esfor<;os de seus 
governos. em todos os nfveis, pela plena im
plementa<;ao da Ata de Complementagao 
Economica, assinada por ocasiao da presente 
visita, com vistas a ampliar as correntes co
merciais entre o Brasil e a Bolfvia, e a propi
ciar um equilfbrio dinamico no comercio bila
teral. 

23. Considerar ulteriores amplia<;6es da 
Lista da Abertura de Mercados (LAM) do Bra
sil em favor da Bolivia, para nela incluir novas 
bens produzidos ou com possibilidades de 
produ<;ao, em curta e media prazos, na Boll
via. 

24. Encarregar a Subcomissao Mista de 
Assuntos Economicos, Financeiros, Comer
ciais e de Complementa<;ao Industrial da Co
missao Mista Permanente de Coordena<;ao. 
criada em 17 de junho de 1988, de supervisio
nar o cumprimento dos acordos comerciais 
entre o Brasil e a Bolivia, bern como de reco
mendar a<;6es corretivas e complementares 
com vistas ao aperfei<;oamento das rela<;6es 
comerciais bilaterais. 

25. Levar a born termo, em curta prazo, 
negocia<;oes com vistas a conclusao de novo 
Acordo sabre assuntos culturais entre o Brasil 
e a Bolfvia, para substituir o Convenio de 
lntercambio Cultural, de 29 de mar<;o de 1958, 
de maneira mais consentanea com a atuali
dade e o dinamismo das rela<;oes entre os 
dois pafses no campo cultural e educacional. 

26. Ao termino da visita presidencial, am
bos os Mandataries expressaram sua satis
fa<;ao pelo desenrolar e pelos resultados das 
conversa<;oes, que transcorreram num clima 
de amizade e fraternidade. 0 Presidente do 
Brasil, Doutor Jose Sarney, ao manifestar seu 
profunda reconhecimento pelas cordiais aten
<;6es que I he foram dispensadas, bern como a 
sua distinta esposa e ilustre comitiva, convi
dou o Presidente da Bolfvia, Doutor Victor Paz 
Estenssoro, para visitar o Brasil, convite que 
foi aceito com especial satisfa<;ao. 

Jose Sarney 
Victor Paz Estenssoro 
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ministro da economia 
da rfa visita o brasil 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das 
Rela~oes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no almo~o 
em homenagem ao Ministro da Economia da Republica 
Federal da Alemanha, em 04 de agosto de 1988 

E com grande satisfa<;ao que, en meu nome e 
no do Ministro de Estado da Fazenda, Doutor 
Mailson da Nobrega, estendo as mais caloro
sas boas-vindas a Vossa Excelencia, Senhor 
Ministro Martin Bangemann, e a ilustre comiti
va que o acompanha. 

A visita com que Vossa Excelencia nos honra 
e recebida com particular apre<;o pelo Gover
no brasileiro, consciente da importancia e da 
solidez do relacionamento entre nosso pafs e 
a Republica F~deral da Alemanha. 

Tendo contado em sua forma<;ao com a en
riquecedora contribui<;ao da imigra<;ao alema, 
o povo brasileiro nutre pelo pafs de Vossa Ex
celencia antigos sentimentos de estima e 
admira<;ao. 0 soerguimento econ6mico da 
Republica Federal da Alemanha ap6s a Se
gunda Guerra Mundial constitui urn dos fatos 
mais notaveis da Hist6ria contemporanea, 
testemunho da inteligencia e da tenacidade de 
urn povo que superou amarguras, adversi
dades, e soube construir seu futuro. Para n6s, 
brasileiros, esse feito e motivo e fonte cons
tante de inspira<;ao. Nao menos relevante, 
tambem como exemplo para o Brasil, tern 
sido o papel desempenhado pela RFA no 
processo de integrat;ao europeia, aqui sempre 
acompanhado com especial interesse. 

0 prazer com que o acolhemos no Brasil, 
Senhor Ministro, deve-se igualmente a sua 
personalidade de intelectual, de politico e de 
homem publico. Permito-me relembrar neste 
momenta. dentre as pontos salientes de sua 
biografia, a longa carreira que Vossa Exce-

lencia exerceu no Parlamento Federal Alemao 
e no Parlamento Europeu, como represen
tante do Partido Liberal Democrata. Evoco sua 
expressiva trajet6ria percorrida no desempe
nho de altas fun<;6es governamentais e par
tidarias: nos ultimos anos, Vossa Excelencia 
vern ocupando, com reconhecido brilho e dis
tin<;ao, as cargos de Ministro Federal da Eco
nomia e de Presidente Nacional do Partido 
Liberal Democrata. 

Senhor Ministro, 

Como sabe Vossa Excelencia, vive atualmente 
o Brasil uma fase crucial da sua hist6ria polf
tica e econ6mica. Restaurada a plenitude de
mocratica, a Assembleia Nacional Constituinte 
esta par ultimar seu trabalho de elaboragao da 
futura Carta, que ha de transformar-se em 
instrumento eficaz da estabilidade institucional 
do pafs. As atuais conquistas democraticas do 
povo brasileiro coincidem, no entanto, com 
uma conjuntura econ6mica que suscita 
amplos desafios, quer em ambito nacional, 
quer em ambito internacional, e estimulam o 
Brasil a fortalecer as lagos de dialogo e 
cooperagao com seus diferentes parceiros. 

0 peso da Republica Federal da Alemanha no 
sistema econ6mico mundial e as fortes vfncu
los de colaboragao teuto-brasileira nos pianos 
comercial e financeiro conferem urn signifi
cado especial a visita de Vossa Excelencia. 

0 Brasil esta convencido de que sua estabili
dade polftica s6 podera ser alicergada no 
crescimento econ6mico e na justi<;a social, 
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objetivo que depende, em larga medida, da 
reestruturac;ao da ordem econ6mica interna
cional. 

Nao ignora Vossa Excelencia quae negative 
tern side o impacto do endividamento externo 
sabre o desenvolvimento do Brasil, fruto das 
serias distorc;oes que caracterizam a econo
mia internacional e afetam as perspectivas de 
progresso no hemisferio sui. A crise da dfvida, 
ja em si mesma preocupante para as nac;oes 
em desenvolvimento, tern suas conseqOencias 
agravadas pelo recrudescimento de praticas 
injustas e perniciosas no comercio interna
cional. 

Os pafses latino-americanos, carentes de re
cursos para sustentar seu crescimento, veem 
reduzir-se gradativamente sua participac,;:ao na 
economia mundial e, por urn paradoxa ina
ceitavel, chegaram mesmo a tornar-se expor
tadores lfquidos de capitais por conta do 
pagamento da dfvida. 

Empenhado em assegurar as condic;oes de 
seu desenvolvimento, e normalizando suas re
lac,;:oes com a comunidade financeira interna
cional, o Governo brasileiro acaba de concluir 
entendimentos para o reescalonamento de 
suas obrigac,;:oes externas, em bases realistas 
e vantajosas. Para esse resultado, foi funda
mental a ac;ao desenvolvida pelo Ministro Mail
son da Nobrega, que, em cumprimento a polf
tica trac;ada pelo Senhor Presidente da Repu
blica, tern logrado reconduzir o pais no cami-
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nho do crescimento econ6mico e do renova
do acesso as fontes internacionais de credi
tos. 

Espera o Brasil contar com a compreensao e 
a sensibilidade do Governo da Republica 
Federal da Alemanha no que se refere aos 
problemas que afetam o setor externo de sua 
economia, refletidos tam bern no plano interne, 
especialmente no que tange a taxa de infla
c;ao. A vasta e frutffera tradic;ao de coope
rac;ao que une o Brasil a RFA, tanto no comer
cia quanta nos investimentos, tern side objeto 
de permanente acompanhamento por parte 
de nossos governos. 

Atraves das reunioes anuais da Comissao Mis
ta de Cooperac;ao Econ6mica, a qual se reuni
ra nesta capital, em outubro proximo, pela de
cima quinta vez, continuaremos, estou certo, a 
imprimir sentido construtivo e dinamico ao 
relacionamento bilateral. 

Reafirmando a honra e o prazer que experi
mento com sua visita, Senhor Ministro Martin 
Bangemann, apresento a Vossa Excelencia 
meus votes de uma feliz e proveitosa estada 
no Brasil. Convido os presentes a me acom
panharem neste brinde que fac,;:o pela saude e 
felicidade dos Chefes de Estado e de Governo 
dos nossos dais pafses e pelo crescenta forta
lecimento das relac,;:oes de amizade e coopera
c;ao entre o Brasil e a Republica Federal da 
Alemanha. 
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brasil recebe 
chanceler do suriname 

Discursos pronunciados pelo Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores do Brasil, Roberto de Abreu Sodre, e Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros do Suriname, Edwin Johan 
Sedoc, por ocasiio do almo~o em homenagem 
ao visitante, em 17 de agosto de 1988, em Brasma 

discurso do ministro abreu sodre 

Excelentfssimo Senhor 
Edwin Johan Sedoc, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Suri
name, 

Nestas breves palavras de saudagao a Vossa 
Excelencia, Senhor Ministro Edwin Sedoc, 
desejo expressar-lhe a grande honra com que 
acolhemos sua visita. 

Ela nos faz evocar o espirito de amizade e 
cooperagao que une o Brasil ao Suriname. 
lnspirado nessa tradigao, ressalto a importan
cia que atribuimos a sua presenga entre n6s e 
reafirmo a disposigao sincera de seguirmos 
trabalhando pelo continuo fortalecimento de 
nossas relag6es. 

Mais do que par uma fronteira, o Brasil se 
sente ligado ao Suriname pela consciencia de 
nossos interesses e aspirag6es comuns. Re
forc;ar esse vinculo, Senhor Ministro, e o 
objetivo que me anima, como a todo o Go
verna brasileiro e esta Casa, em particular, ao 
recebe-lo aqui juntamente com sua ilustre 
com it iva. 

Pego a Vossa Excelencia que interprete esta 
acolhida, nao apenas como a homenagem 
que tributamos ao chefe da diplomacia surina
mense, mas sobretudo como sinal de nossa 
firmeza de prop6sitos no sentido da revitali
zac;ao do dialogo polftico e das iniciatiavas de 
colaboragao entre os dais paises. 

Testemunhei em Paramaribo no inicio deste 
ana, a frente da Missao especial brasileira as 
cerim6nias de posse do Governo do Presi
dente Ramsewak Shankar, urn momenta de 
grande relevancia na vida politico-institucional 
do Suriname. Era o retorno do pais a demo
cracia. Era o reacender de novas esperangas 
para a jovem Nagao que esta par completar 
treze anos de Hist6ria independente. Era o 
despertar de novas energias para a tarefa na 
qual estao empenhados nossos vizinhos e 
irmaos surinamenses - a construgao de uma 
sociedade livre, pr6spera e justa. 

0 Brasil, que persegue confiante as metas da 
estabilidade e do desenvolvimento, acompa
nhou com atengao o restabelecimento das 
instituig6es democraticas no pais de Vossa 
Excelencia. A esse processo concedeu apoio, 
salvaguardando a fidelidade imutavel a prin
cipios que norteiam sua politica externa, como 
a nao-intervenc;ao em assuntos internes de 
outros Estados, o respeito a sua igualdade e 
soberania, a autodeterminac;ao dos povos. 

Naquela minha visita ao Suriname, tive a 
satisfagao de travar conhecimento com as 
altas autoridades surinamenses. Pude consta
tar o quanta Vossa Excelencia aprecia o Brasil 
e o quanta se disp6e a contribuir para uma 
etapa de realizac;6es efetivas e de mutuos 
beneffcios em nosso relacionamento. Vossa 
Excelencia integrou no passado, quando ocu
pava cargo de relevancia no Ministerio das 
Financ;as de seu pafs, a Comissao Mista Bra
sii-Suriname, cuja Terceira Reuniao se realiza 
no curso desta sua visita. Vossa Excelencia, 
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portanto, ja acumula experiencia no trato 
direto das quest6es de interesse bilateral e 
tern agora, na conduc;ao da polftica externa 
do Suriname, a oportunidade de enriquecer 
com seu talento, com sua inteligencia, a obra 
da maior aproximac;ao entre nossos pafses. 
Em minha condic;ao de Ministro das Relac;oes 
Exteriores do Brasil, muito me apraz partilhar 
essa responsabilidade com Vossa Excelencia. 

Assentadas sabre amplas bases de conver
gencia, as relac;oes entre o Brasil e o Surina
me assumem dimensao cada vez mais signifi
cativa. A fatores como a vizinhanc;a geografica 
e o carater pluralista de nossas sociedades, 
tanto do ponto de vista politico quanta cul
tural, agregam-se hoje importantes estfmulos 
a intensificac;ao de nossos lac;os. 

Com grande satisfac;ao, o Brasil tomou conhe
cimento das manifestac;oes do Governo de 
Vossa Excelencia no sentido da opc;ao que fez 
pela crescente inserc;ao do Suriname na co
munidade continental e, nesse ambito, da bus
ca de urn maior estreitamento dos vfnculos 
com o Brasil. Esses prop6sitos, Senhor Minis
tro, vao ao encontro da orientac;ao geral da di
plomacia brasileira, empenhada em dar ex
pressao concreta ao esforc;o de unidade re
gional. Queremos enfrentar ao lado de nossos 
vizinhos, com espirito de solidariedade e co
operac;ao, os desafios do mundo contempora
neo. 

lnteressado na superac;ao das dificuldades de 
ordem econ6mica hoje existentes no Surina
me, o Brasil recebeu tambem com satisfac;ao 
a noticia de que estao chegando a born termo 
as conversac;oes entre o Governo de Vossa 
Excelencia e o da Holanda com vistas a 
retomada da assistencia economica bilateral 
acordada por ocasiao da lndependencia. 

Esteja certo, Senhor Ministro, de que o Brasil, 
desejoso de expandir suas relac;oes com o 
Suriname, continuara a dedicar os esforc;os de 
sua diplomacia a dinamizac;ao dos mecanis
mos de cooperac;ao entre os dais paises. Den
tro de nossas possibilidades, procuraremos 
atender as solicitac;oes de apoio e contribui
c;ao ao desenvolvimento da Nac;ao amiga que 
Vossa Excelencia representa. 
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Estou convencido de que sua visita, Senhor 
Chanceler Edwin Sedoc, trarc1 renovado e 
decisivo impulso as relac;oes entre o Brasil e o 
Suriname. Com essa fe antevejo os frutos 
deste trabalho construtivo, que, a exemplo do 
empreendido na atual Reuniao da Comissao 
Mista, havera de merecer o empenho constan
te de ambos os governos. 

E com esse espirito que convido todos os 
presentes a erguerem suas tac;as em urn 
brinde pelo bem-estar e prosperidade do povo 
irmao do Suriname, pelo crescente progresso 
de nossos vinculos e pela saude e felicidade 
de Vossa Excel€mcia. 

discurso do ministro edwin johan sedoc 

Excelentissimo Senhor Ministro Abreu Sodre, 
ilustres Convidados, Amigos, 

Permitam-me expressar a minha profunda gra
tidao, tanto em meu nome quanta dos demais 
membros da minha delegac;ao, pela recepc;ao 
cordial e pela hospitalidade generosa a n6s 
oferecida desde a nossa chegada a seu bela 
pais. 

Com grande prazer e com grande honra ofe
rec;o-lhes, a meu anfitriao, o Senhor Ministro 
Sodre, e a todos os demais eminentes convi
dados, as sinceras saudac;6es do povo e do 
Governo surinames, na vivencia da paz e da 
solidariedade hemisferica. 

Excelentfssimo Ministro, 

Sem duvida Vossa Excelencia esta a par de 
que o Suriname se comprometeu num proces
so de democratizac;ao, o qual entrou numa 
nova fase ap6s as eleic;6es gerais ocorridas 
no dia 25 de novembro de 1987, em conse
qOencia das quais o Governo atual tomou 
posse em 21 de janeiro de 1988. 

Estamos, agora, no inicio de urn periodo quin
qOenal no qual pretendemos comec;ar a rees
truturac;ao da nossa economia nacional, e de
senvolver tradic;6es democraticas de acordo 
com os desejos e aspirac;oes do povo surina
mes. 
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No esforc;:o pela uniao nacional e pela estabili
dade polftica, a nossa sociedade esta diligen
temente em busca de novos caminhos para 
poder superar a seria crise nacional pela qual 
estamos passando atualmente. 

De modo crescente, o mundo diz "nao" ao uso 
de forc;:a ou de coerc;:ao na resoluc;:ao dos pro
blemas nacionais e internacionais. 0 uso do 
dialogo e da viavel arbitragem esta aumen
tando. 0 Suriname da born acolhimento a este 
desenvolvimento e reitera a sua consignac;:ao 
em favor destas polfticas, se confirmando, por 
inteiro, do fato de que o desenvolvimento e a 
prosperidade apenas serao possfveis quando 
num ambiente de paz e de compreensao. 

0 Suriname, par conseguinte, elogia e oferece 
o seu distinto apoio a todas as iniciativas re
gionais que levam a paz em nosso pafs e em 
nossa regiao. 

Portanto, o Suriname adotara uma polftica de 
cooperac;:ao internacional que se baseia na so
lidariedade, na estimac;:ao mutua, na conside
rac;:ao e no respeito do valor do homem, a sua 
cultura, a sua doutrina religiosa e suas convic
c;:oes pessoais. 

Excelentfssimo Ministro, 

0 dialogo entre os nossos Governos tern sido 
fortalecido ininterruptamente pela troca de 
visitas de alto nfvel, que, conseqOentemente, 
criaram um clima de franqueza e de mutua 
compreensao. 

0 Suriname e uma Nac;:ao pequena, e a 
cooperac;:ao com o Brasil me faz lembrar de 
uma piada popular sabre o camundongo e o 
elefante, atravessando uma ponte de madeira, 
quando o ratinho comentou: "Nao a estamos 
vibrando?" 

0 Suriname, sendo uma Nac;:ao pequena, nao 
esta em condic;:ao de "deixar vibrar" as pontes, 
mas consideramos de vital importancia a tra
vessia das pontes que promoverao o proces
so da integrac;:ao latina-americana. Acredita
mos que uma das maneiras de alcanc;:ar tal 
objetivo seja a cooperac;:ao bilateral e intensi
va, mediante o intercambio progressive de 
pessoas. de bens e de servic;:os entre os nos
sos pafses. 

A reativada com1ssao mista Brasii-Suriname 
devera cumprir urn papel importante a esse 
respeito. A cooperac;:ao entre o Brasil e o Suri
name pode e vai servir como guia na intensifi
cac;:ao da integrac;:ao surinamesa na regiao 
como um todo, isto e, na America Latina e no 
Caribe. 

Tambem quero aproveitar a oportunidade 
para fazer uma observac;:ao final. Aplaudimos 
a reativac;:ao e o trabalho feito pela Comissao 
Mista, mas, visando o futuro, gostarfamos, in
clusive, de ver intercambio similar de ideias, 
de iniciativas e de programas feitos par em
presarios, par tecn61ogos e par profissionais 
na area de cultura e de natureza humana dos 
nossos parses. lsto significaria urn passo a 
frente. 

A experiencia nos ensina que os politicos 
passam, mas que os neg6cios continuam. A 
continuac;:ao da nossa cooperac;:ao, portanto, 
depenrJera em grande parte desta integrac;:ao 
em nivel pratico, de negociac;:ao diaria e em 
nfvel pessoal. 

Excelentfssimo Ministro, ilustres Convidados, 
Senhoras e Senhores, 

Ouero convidar-lhes para me acompanhar 
nesse brinde em nome do Governo e do Povo 
da Republica do Suriname, pela continuac;:ao 
da boa saude de Sua Excelencia, Presidente 
Jose Sarney, pela amizade s61ida entre os 
nossos dais povos e pelo pr6spero desenvol
vimento de ambos os nossos pafses e das Na
c;:oes aqui presentes. 

Discurso pronunciado pelo Ministro de 
Estado das Rela<;oes Exteriores, Roberto de 
Abreu Sodre, por ocasiao da cerimonia de 
encerramento da Ill Reuniao da Comissao 
Mista Brasii-Suriname, em 17 de agosto de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Edwin Johan Sedoc, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Suri
name, 

Ao aproximar-se o final da visita de Vossa 
Excelencia ao Brasil, e na oportunidade do 
encerramento da Terceira Reuniao da Comis
sao Mista Brasii-Suriname, reitero a Vossa 
Excelencia e a delegac;:ao que o acompanha a 
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satisfac,;:ao do Governo brasileiro com o bam 
desenvolvimento das negociac,;:6es realizadas. 

Destacaram-se estes acontecimentos pelo eli
rna de dialogo e entendimento que mantive
mos, e que traduz tradicionalmente as rela
c,;:6es entre os dais pafses. Vieram engrande
cer nossa cooperac,;:ao fraterna e dar-lhe uma 
perspectiva nova em func,;:ao das prioridades e 
dos interesses que compartilhamos. 0 reinfcio 
dos trabalhos da Comissao Mista e a visita de 
Vossa Exceh~ncia marcaram, assim, a forc,;:a da 
proximidade, que faz do Suriname urn vizinho 
importante e parceiro indispensavel do Brasil. 

Os assuntos que ocuparam a atenc,;:ao das de
legac,;:6es ou foram objeto de nossas conver
sac,;:6es exprimem claramente o grau de coin
cidencias existentes entre nossos Governos. 

A ampla gama de entendimentos sabre as re
lac,;:6es economicas e comerciais assegurara, 
estou certo, a media e a Iongo prazo, urn no
vo impulso aos fluxos do intercambio, permi
tindo reverter a tendencia declinante obseNa
da nos ultimos anos. Ademais, teve Iugar nes
ta ocasiao urn encontro empresarial em que 
foi possfvel apresentar a homens de neg6cios 
brasileiros as perspectivas e possibidades de 
desenvolvimento do Suriname. Devera esta 
iniciativa gerar frutos positives, atraves do 
entrosamento entre empresarios de ambos os 
pafses, conscientes de seu papel vital na pro
moc,;:ao de esforc,;:os dinamizadores do relacio
namento comercial. 

No ambito da cooperac,;:ao tecnica, desejo 
mencionar o bam resultado da missao de 
tecnicos da EMBRAPA a Paramaribo, com 
vistas a estudar as possibilidades de insta
lac,;:ao, no Suriname, da cultura da soja. Fac,;:o 
votos para que a proposta apresentada pela 
parte brasileira, durante os trabalhos da 
Comissao, seja implementada conjuntamente 
em futuro proximo, de forma a que o Surina
me possa a curta prazo beneficiar-se do usa 
da soja produzida em seu territ6rio. 

Da mesma forma, deixo registrada minha 
esperanc,;:a de que o projeto "Fortalecimento 
lnstitucional do Departamento de Sanidade 
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Vegetal do Ministerio da Agricultura do 
Suriname", apresentado pela parte brasileira, 
venha a colaborar para os objetivos que se 
pro poe. 

No que respeita a cooperac,;:ao cientffica e 
tecnol6gica, quero reiterar que as instituic,;:6es 
brasileiras estao abertas ao maior interdimbio 
com os tecnicos do Suriname. Miss6es surina
menses, como a realizada em 1987 pela 
Empresa de Agricultura VITORIA a centros de 
pesquisa da EMBRAPA, sao sempre oportu
nas para trocarem, com tecnicos e especialis
tas brasileiros, informac,;:6es sabre suas expe
riencias. Esta cooperac,;:ao e sempre muito 
enriquecedora e positiva para ambos os 
I ados. 

Pela sua importancia e implicac,;:oes na forma
gao de quadros especializados, a cooperac,;:ao 
educacional e o treinamento de recursos hu
manos mereceram nesta Comissao Mista uma 
atenc,;:ao muito especial. Assim, desejo expres
sar a disposic,;:ao da parte brasileira de expan
dir e aprofundar os lac;os hoje existentes entre 
as entidades especializadas de ambos as paf
ses, com vistas a urn intercambio cada vez 
mais intense e frutffero. 

Foi com grata satisfac,;:ao que firmei com Vas
sa Excelencia o acordo para isenc,;:ao de vistas 
em passaportes de turistas, de seNi<;:o e diplo
maticos. Dais pafses vizinhos com intercam
bio crescente e amplos interesses comuns 
precisavam simplificar suas praticas de con
trole em relac,;:ao a viagens de turistas e funcio
narios governamentais. 0 Brasil e o Suriname 
demonstram, na pratica, sua vontade de maior 
aproximac,;:ao. 

Foram significativos as avanc,;:os registrados 
nesta fase de deliberac,;:6es. 0 campo exis
tente para ac,;:6es conjuntas e ainda vasto e 
fecundo, e exige criatividade de ambos as 
Iadas. Ao retornar a seu pafs, deve Vossa 
Excelencia levar a plena certeza de que o 
Governo brasileiro deseja intensamente seguir 
trabalhando pela concretizac,;:ao de novas 
pianos e pelo progresso das nossas relac,;:6es. 
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Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das 
Relac;oes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, por ocasiao 
do almoc;o oferecido ao Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros e da Cooperac;ao da Republica do Togo, 
no Palacio ltamaraty, em 18 de agosto de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Adodo Yaovi, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e da 
Cooperagao da Republica Togolesa, 

Em nome do povo e do Governo brasileiros, 
dou com grande prazer as boas-vindas a 
Vossa Excelencia, Senhor Ministro Adodo 
Yaovi, e a expressiva comitiva que o acompa
nha. A visita de Vossa Excelencia demonstra a 
vontade de seu pafs de estreitar os lagos com 
o Brasil, prop6sito que coincide inequivo
camente com a disposigao de meu Governo 
de intensificar nossas iniciativas de coope
ragao em todos os campos. 

Sua presenga entre n6s reafirma a profunda 
identidade que liga o Brasil ao continente 
africano. Do Togo, Senhor Ministro, recebeu a 
cultura brasileira um legado do qual muito nos 
orgulhamos. 

Acabamos de firmar o acordo que cria a 
Comissao Mista Brasil-Togo, instrumento que, 
tenho certeza, sera de inegavel utilidade para 
nossa maier aproximagao. 

0 acordo reflete, Senhor Ministro, a determi
nagao de nossos povos e Governos de supe
rarem, atraves do dialogo e da compreensao 
mutua, OS desafios que enfrentamos na luta 
pelo desenvolvimento. 

Confrontados com dificuldades derivadas, em 
larga medida, da conjuntura internacional, os 
pafses africanos e latino-americanos nao po
dem esperar, como tem dito o Presidente 

brasilia recebe 
chanceler do togo 

Jose Sarney, que venha de fora a ajuda sal
vadora. Somente pela valorizagao do trabalho 
produtivo, por nossa propria capacidade, sera 
possfvel assegurar as condigoes de nosso 
progresso e a expansao de nossas riquezas. 

0 Brasil, com suas conquistas no desen
volvimento de processes tecnol6gicos ade
quados a sua realidade geoclimatica, julga-se 
em condigoes de partilhar com os pafses 
africanos as experiencias adquiridas nas ul
timas decadas, em particular nos setores 
agropecuario, energetico, da mineragao, dos 
transportes e comunicagoes. 

A cooperagao brasileira nao tem objetivo 
hegem6nico, nem busca promover assisten
cialismo. Desejamos nos integrar a uma 
comunidade de nagoes livres e soberanas, 
inspirada pelo ideal de cooperagao franca, 
igualitaria e criativa. 

Reafirmo aqui o compromisso do povo e do 
Governo do Brasil, nagao de Indole pacifica e 
democratica, de colaborar, em todos os 
campos, com os pafses irmaos da Africa. 
Devemos buscar, juntos, a superagao da 
pobreza e do subdesenvolvimento. 

Lutamos, por isso, pela consolidagao defi
nitiva do processo de independencia e des
colonizagao no continente vizinho. 

Foi com esse espfrito que tomamos conhe
cimento, com satisfagao, dos resultados das 
conversagoes de paz que permitiram a 
cessagao de hostilidades entre Angola e a 
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Africa do Sui. 0 Brasil renova seu apoio a 
esses esforc;os diplomaticos que, confiamos, 
ajudarao a acelerar a independencia da 
Namibia. Com aquele vizinho sui-atlantica 
esperamos desenvolver no futuro iniciativas 
capazes de contribuir para o desenvolvimento 
e a tranqUilidade da regiao que nos e comum. 

Tenho certeza, Senhor Ministro, de que a 
visita de Vossa Excelencia ao Brasil servira de 
instrumento valioso e eficaz, nao somente 
para o estreitamento de nossas relac;oes 
bilaterais, mas tambem para a integrac;ao dos 
pafses em desenvolvimento da America Latina 
e da Africa. 

Convido os presentes a erguerem comigo um 
brinde a saude e felicidade do Ministro Adodo 
Yaovi, e a amizade e cooperac;ao entre o 
Brasil eo Togo. 

Discurso proferido pelo Ministro de Estado das 
Rela~oes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, 
por ocasiao da assinatura do acordo que cria a 
Comissao Mista Brasil-Togo, no Palacio 
ltamaraty, em 18 de agosto de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Adodo Yaovi, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e da 
Cooperac;ao da Republica Togolesa, 

Com grande satisfac;ao, acabei de assinar 
com Vossa Excelencia, Senhor Ministro 
Adodo Yaovi, o acordo que cria a Comissao 
Mista Brasil-Togo. 

Pelas amplas possibilidades de realizac;ao 
conjunta, fazia-se imprescindfvel o estabeleci
mento de uma moldura jurfdico-institucional 
adequada para ordenar e orientar nossa 
cooperac;ao. Alegra-me que, na presente visita 
de Vossa Excelencia ao Brasil, tenhamos 
podido dar esse passo de capital importancia. 

0 Brasil, Senhor Ministro, vern buscando, 
consistentemente, intensificar seus vfnculos 
com os pafses africanos, de acordo com a 
prioridade atribufda a vertente sui-sui de 
nossa polftica externa. Se a escassez de 
recursos financeiros, de parte a parte, tem 
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limitado as possibilidades de cooperac;ao, e 
firme nossa vontade de buscar formulas 
originais e criativas que nos ajudem a superar 
tais dificuldades. 

A cooperac;ao tecnica, cultural, cientffica e 
tecnol6gica tem-se revelado meio eficaz e 
dinamico de adensamento das relac;oes entre 
os pafses em desenvolvimento. Com essa per
cepc;ao a fundamentar o convfvio com nossos 
irmaos da America Latina e da Africa, criamos 
a Agencia Brasileira de Cooperac;ao (ABC), no 
ambito do Ministerio das Relac;oes Exteriores, 
para ajudar a concretizar nossa disposic;ao 
polftica de maior e efetiva aproximac;ao com 
esses pafses. 

A criac;ao da Agencia veio ao encontro do es
pfrito e dos elevados prop6sitos da Resoluc;ao 
das Nac;oes Unidas que criou a Zona de Paz e 
de Cooperac;ao do Atlantica Sui. 

Os pafses sul-atlanticos da America Latina e 
da Africa, unidos par aspirac;oes comuns, en
contram naquela iniciativa os fundamentos es
senciais para a promoc;ao do desenvolvi
mento e do bem-estar de seus povos. 

Recentemente, no Rio de Janeiro, tive a honra 
de inaugurar a Primeira Reuniao de Repre
sentantes de Pafses da Zona de Paz e de 
Cooperac;ao do Atlantica Sui. Naquele encon
tro, a participac;ao do Togo, Senhor Ministro, 
foi destacada. Passamos em revista o que ate 
agora realizamos em materia de cooperac;ao 
e estabelecemos os parametres que in'io 
direcionar a ac;ao multilateral em beneficia da 
paz e do progresso da regiao. 

Nesse espfrito, a Comissao Mista Brasil-Togo 
devera, tenho certeza, representar mais uma 
etapa na luta soberana e incessante que 
empreendemos pelo desenvolvimento, pela 
paz, pela justic;a, pela dignidade de nossos 
povos. 

comunicado conjunto brasil-togo 

A convite do Governo brasileiro, o Senhor 
Yaovi Adodo, Ministro dos Neg6cios Estran-
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geiros e da Cooperagao da Republica do 
Togo. efetuou visita oficial ao Brasil, de 18 a 
25 de agosto de 1988. 

2. Durante sua estada, o Ministro Adodo 
foi recebido em audi€mcia pelo Presidente da 
Republica, Doutor Jose Sarney, e pelo Mi
nistro de Estado das Relagoes Exteriores, 
Doutor Roberto de Abreu Sodre, que ofereceu 
almogo em sua homenagem. 

3. 0 Ministro Adodo manteve sessao de 
trabalho com o Ministro de Estado das Rela
goes Exteriores, durante a qual foram deba
tidos assuntos de interesse comum nos 
campos da polftica internacional, bilateral e 
coopera<_;:ao tecnica, comercial, econ6mica, 
cultural, educacional e militar. Examinou-se, 
em especial, a possibilidade de coopera<_;:ao 
entre as dais paises no que diz respeito a 
forma<_;:ao e treinamento de profissionais 
togoleses no setor medico-hospitalar, bem 
como a de se estabelecer linha maritima 
direta entre o Brasil eo Togo. 

4. No decorrer da mencionada reuniao, 
ambos as Ministros reiteraram a posigao de 
seus respectivos Governos de irrestrita ade
sao aos princfpios internacionalmente consa
grados da soluc;ao de conflitos par via da ne
gociac;ao, da liberdade, soberania e integri
dade territorial dos Estados, da renuncia ao 
usa da forc;a nas relac;oes entre Estados, da 
nao-inger€mcia em assuntos internes de ou
tros Estados e da autodeterminac;ao dos po
vos. 

5. Referindo-se particularmente a atual 
situac;ao polftica e econ6mica da Africa, as 
dais Ministros acordaram que as problemas 
econ6micos que afligem a maioria dos paises 
do Continente somente poderao encontrar 
soluc;ao satisfat6ria pela instaurac;ao de uma 
Nova Ordem Econ6mica lnternacional mais 
justa e equitativa, na qual as pafses indus
trializados se comprometam a ampliar suas 
importac;oes dos pafses em desenvolvimento, 
adotando, concomitantemente, esquemas co
merciais e financeiros que reduzam a insta
bilidade de prec;os dos produtos primaries. 
Ressaltaram sua convicc;ao de que o preble-

ma da divida externa, pelas alarmantes pro
porc;oes que atingiu, s6 poderc~ ser definitiva
mente equacionado atraves de decisoes poli
ticas, em nivel de Governos, e que a divida 
nao podera ser saldada com a fame e a mi
seria dos povos dos pafses devedores. 

6. Referindo-se a situac;ao da Africa Aus
tral, ambos as Ministros manifestaram o total 
repudio de seus Governos e povos em rela
gao ao sistema do apartheid, adotado pelo re
gime sul-africano, enfatizando sua convicc;ao 
de que o conflito que se desenrola naquele 
pais s6 podera encontrar solu<_;:ao com a ins
taurac;ao de uma sociedade livre, democratica 
e igualitaria, em que todos as cidadaos parti
cipem plenamente do processo politico e pas
sam usufruir, equitativamente, dos frutos da 
economia nacional. 

7. Os dais Ministros manifestaram sua 
satisfac;ao com as resultados das conversa
<;:6es quadripartites que permitiram a cessa
c;ao de hostilidades entre Angola e a Africa do 
Sui, como um primeiro passe para o termino 
das agressoes contra as Estados da "Linha de 
Frente" e para a independencia da namfbia. 

8. A respeito da manutenc;ao da paz e 
estabilidade nos pafses africanos e latino
americanos, condic;ao essencial para a con
solidac;ao de seus respectivos processes de 
desenvolvimento, as dais Ministros reiteraram 
sua convicc;ao de qua a aprovac;ao, pela XLI 
Assembleia-Geral das Nagos Unidas, da reso
luc;ao referente a criac;ao de uma Zona de Paz 
e Cooperac;ao constitui significative marco 
hist6rico para a instaurac;ao de uma paz 
internacional justa e duradoura. 

9. Os dais Ministros constataram, com 
satisfac;ao, que o relacionamento bilateral no 
plano politico e excelente. Lamentaram, con
tude, que as relagoes econ6micas e comer
ciais bilaterais entre as dais pafses se encon
trem muito aquem do que se poderia desejar 
e do que permitiriam suas potencialidades. 
Nesse sentido, comprometeram-se a empre
ender esforc;os no sentido de identificar meios 
e modes para incrementar as relac;oes econ6-
micas e comerciais entre o Brasil eo Togo. 
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10. Para reforc;ar as relac;6es e a coope
rac;ao brasileiro-togolesa, bem como aperfei
c;oar a concertac;ao entre as dais pafses, as 
Ministros Abreu Sodre e Adodo assinaram, 
durante o encontro, Acordo que cria a Co
missao Mista Brasil-Togo. 

11. 0 Ministro Roberto de Abreu Sodre 
informou o Chanceler Adodo da criac;ao da 
Agencia Brasileira de Cooper:...~;ao, bem como 
do Convenio de Cooperac;ao Multilateral para 
a Africa, America Latina e Caribe, firmado en
tre o Brasil e o Programa das Nac;6es Unidas 
para o Desenvolvimento - PNUD, asseguran
do o desejo do Governo brasileiro de reforc;ar 
as lac;os de cooperac;ao com o T ago dentro 
de um espfrito de respeito mutua e vantagens 
recfprocas. 
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12. 0 Ministro Adodo convidou o Ministro 
Abreu Sodre para visitar oficialmente o Togo 
em data a ser acordada par via diplomatica. 

13. 0 Ministro Adodo visitou ainda asci
dades do Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador 
e Porto Alegre. 

14. 0 encontro se desenrolou em clima 
de franca cordialidade e de compreensao 
mutua. 

15. 0 Senhor Yaovi Adodo, Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros da Republica do Togo, 
manifestou seus sinceros agradecimentos pe
la hospitalidade calorosa e fraterna amizade 
que lhe foram dispensadas pelo Governo e 
pelo povo brasileiros. 

Brasilia, em 18 de agosto de 1988. 
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dante caputo em brasilia 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, em homenagem ao 
Ministro das Rela~oes Exteriores e Culto da Republica 
Argentina, Dante Caputo, no Palacio ltamaraty, 
em 29 de agosto de 1988 

Sente-se honrada esta Casa, trac;:o de uniao 
entre o Brasil e o mundo, ao acolher a visita 
de Vossa Excelencia, chefe da diplomacia da 
grande e fraterna Nagao Argentina. 

Este acontecimento renova o espirito de ami
zade e cooperac;:ao que preside os vinculos 
entre os dais paises. E uma demonstrac;:ao 
eloquente da importancia que atribuimos a 
continuidade do dialogo politico de alto nivel 
entre nossos Governos. 

Vossa Excelencia e eu temos tido o privilegio 
de participar da obra hist6rica da integrac;:ao 
latina-americana com a firme convicc;:ao de 
que a aproximac;:ao brasileiro-argentina e uma 
etapa essencial desse processo. 

Desde o lanc;:amento do Programa de lnte
grac;:ao pelos Presidentes Sarney e Alfonsfn, 
ha mais de dais anos, nossas relac;:oes se 
adensaram e diversificaram. Este foi o resulta
do da intensa e crescente atividade dos agen
tes de Governo e, sobretudo, dos setores pri
vados das sociedades brasileira e argentina. 

Trabalhadores, empresarios, pesquisadores, 
sociedades cientfficas, associac;:oes de classe, 
universidades, todos multiplicaram e consoli
daram iniciativas capazes de responder aos 
desafios da integrac;:ao. Todos encontraram 
oportunidades para diluir antigos receios, para 
alargar as perspectivas comuns alem da linha 
de fronteira. 

Estou convencido, Senhor Ministro, de que a 
integrac;:ao Brasil-Argentina e fenomeno irre-

versfvel. Esta fundada em interesses concre
tos de toda ordem, os quais transcendem o 
campo polftico-diplomatico e se enrafzam no 
economico, no comercial, no cientffico, no 
cultural, enfim, na tessitura das duas socie
dades. 

Aos Governos cabe assegurar a estabilidade e 
continuidade desse fenomeno. Para isso, de
vemos considera-lo com realismo, impulsiona
lo com firmeza e orienti1-lo com prudencia. 

Assim manteremos a integrac;:ao e assegura
remos a difusao progressiva de seus beneff
cios para o conjunto de brasileiros e argenti
nas. 

0 realismo obriga-nos a uma reflexao sabre a 
magnitude do desequilfbrio comercial. 

Temos todos presente a convicc;:ao de que a 
persistencia de desequilfbrios comerciais difi
culta o processo de integrac;:ao, para o qual 
talvez represente, no momenta, o mais impor
tante obstaculo. 

0 Brasil reitera, Senhor Ministro, sua dis
posic;:ao para, ao lado da Argentina, procurar 
fazer com que o equilibria dinamico seja a 
caracterfstica da expansao do comercio 
bilateral. 

Par determinac;:ao do Presidente Sarney, as 
autoridades brasileiras ocupam-se em as
segurar a plena fluidez do intercambio. 
Ocupam-se tambem em explorar formulas 
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capazes de ampliar o comercio pelo cresci
mento das exporta<;6es do Brasil e da Argen
tina em uma relagao dinamica que supere os 
desequilfbrios atuais. Esse e objetivo politico 
dos dais Governos, conscientes de sua in
fluencia sabre a viabilidade do Programa de 
lntegragao. 

Permita-me, Senhor Ministro, registrar com 
satisfa<;ao que o ltamaraty, com espfrito ino
vador e cooperative, incluiu a promogao de 
oportunidades de venda de produtos e ser
vi<;os argentinas para o mercado brasileiro 
entre suas atividades correntes. A vasta estru
tura de divulgagao junto aos importadores 
brasileiros fica, agora, e assim, a disposic;:ao 
dos empresarios argentinas nesse esforc;:o de 
reequilfbrio do intercambio. 

0 Brasil esta pronto para analisar com a 
Argentina novas mecanismos de desgravac;:ao 
tarifaria. Desejamos ampliar o universe de 
produtos negociados e aprofundar as mar
gens de preferencia de modo a avanc;:ar na 
criac;:ao do mercado unificado. 

A expansao e a fluidez do comercio depende 
do aperfeic;:oamento dos mecanismos finan
ceiros vigentes e outros cuja implementac;:ao 
estamos resolvidos a concluir. 0 aprimora
mento dos atuais sistemas de consulta entre 
autoridades de comercio exterior e o estabele
cimento de novas mecanismos como, par 
exemplo, escrit6rios conjuntos, contribuirao 
para assegurar ao intercambio bitateral a 
transparencia que constitui condic;:ao neces
saria ao desenvolvimento de neg6cios entre 
brasileiros e argentinas. 

Atribufmos grande importancia aos cantatas 
entre 6rgaos e empresas com vistas a con
clusao de neg6cios de exportac;:ao de bens e 
servic;:os argentinas para o Brasil. Refiro-me, 
especialmente, aqueles relatives a produtos e 
atividades de alto valor agregado e sofisticada 
tecnologia. 

Senhor Ministro, 

Essa preocupaQiio comum com a amplia<;ao 
equilibrada e a diversificac;:ao do intercambio 
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motiva a atengao com que o Brasil considera 
a construgao do gasoduto na regiao sui. 

Obra dessa magnitude certamente contribuiria 
para reequilibrar o comercio entre nossos 
parses e seria o sfmbolo fisico do exito da 
integrac;:ao Brasil-Argentina. 

Esta obra tera extraordinario impacto positive 
sabre os Estados e Provfncias da fronteira, 
que disporiam de fonte de energia abundante 
e nao-poluente, como e o gas, para seu de
senvolvimento industrial. Tenho certeza de 
que a disponibilidade do gas argentino pod era 
garantir as sociedades gaucha, catarinense e 
paranaense, assim como as Provfncias vizi
nhas da Nagao irma, inserc;:ao satisfat6ria no 
espa<;o economico ampliado de nosso futuro 
mercado comum. 

Na integra<;ao no campo dos transportes ter
restres, cujos resultados ja sao expressivos, e 
fundamental a implantac;:ao de novas ligac;:6es 
fronteirigas, como a ponte Sao Borja-Santo 
Tome, o que aumentara a base fisica dos 
cantatas entre brasileiros e argentinas. 

Caro Ministro e amigo Dante Caputo, 

0 impulse que vern tomando 0 dialogo e a 
cooperac;:ao entre o Brasil e a Argentina 
tambem se exprime em nossos sucessivos 
encontros de trabalho, inclusive em foros 
regionais como o Consenso de Cartagena, o 
Grupo de Apoio a Contadora, o Grupo do Rio 
de Janeiro, o Tratado da Bacia do Prata. 

Vivemos hoje um perfodo extremamente fertil 
na diplomacia regional, reflexo de nosso 
empenho pela concretizac;:ao dos ideais e 
aspirag6es que comungamos - a paz, a 
liberdade, o desenvolvimento. 

Mais do que nunca, a America Latina esta 
decidida a marchar para a integrac;:ao, para a 
economia dos conjuntos, para o reforc;:o, 
enfim, da unidade. Deteremos nas pr6prias 
maos as redeas de nosso futuro. 

56 assim realizaremos nossas potencialida
des, preservaremos nossa soberania e afirma-
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remos a presenc;a da regiao no concerto 
internacional. 

Convido todos os presentes a me acompa
nharem neste brinde a crescente prosperida-

de da Nac;ao Argentina, a felicidade de seu 

povo, ao futuro de permanente unidade e 
cooperac;ao entre nossos palses, e a saude e 
ventura pessoal de Vossa Excelencia. 
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georgetown recebe sodre 
Discurso proferido pelo Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no jantar 
oferecldo pelo Mlnistro dos Negocios Estrangelros da 
Guiana, Rashleigh Jackson, em 15 de setembro de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Ministro Rashleigh Jackson, 

Agrade~o as amaveis e generosas palavras de 
Vossa Excelencia, tributo a fraterna amizade 
que une os povos brasileiro e guianense. 

Constitui, Senhor Ministro, elevada honra visi
tar a Guiana, atendendo ao convite de Vossa 
Excelencia. Tern-nos tocado, profundamente, 
a mim e aos integrantes de minha comitiva, as 
demonstra~oes de afeto e cordialidade do 
povo e das autoridades do Governo da Guia
na. A hospitalidade guianense nos faz sentir 
em casa. 

Senhor Chanceler, 

Retomamos e aprofundamos o dialogo de alto 
nfvel entre nossos Governos. Amplas sao as 
areas de convergencia e firme a disposi~ao 
dos dois pafses de fortalecer as bases de seu 
relacionamento. Estamos conscientes de que 
nao podemos pecar pela excessiva ambi~ao; 
nao desejamos gerar frustra~oes. Mas 
conclufmos que muito podemos e haveremos 
de fazer juntos, apesar das limita~oes que nos 
impoem as adversidades e injusti~as do cena
rio economico internacional. 

Esta o Brasil, Senhor Ministro, fortemente 
comprometido, em sua atua~ao externa, com 
os ideais do universalismo, do desenvolvi
mento e da coopera~ao. Mantem-se fiel aos 
princfpios basicos do direito internacional, 
como os da nao-ingerencia em assuntos 

internos de outros pafses, da autodeter
mina~ao dos povos e da solu~ao pacifica das 
controversias. Temos no~ao muito clara de 
nossa inser~ao no mundo. Entre nossas 
prioridades esta o relacionamento com os 
pafses da America Latina e do Caribe e, muito 
particularmente, com nossos vizinhos. A nova 
Carta Magna brasileira guinda a integra~ao 
regional, urn dos mais tradicionais e caros 
objetivos de nossa polftica externa, a 
categoria de imperative constitucional. 

0 Brasil respalda expressive leque de 
iniciativas em prol do entendimento entre os 
parses da regiao. Membros do Grupo de 
Apoio a Contadora, trabalhamos ativamente 
pela paz na America Central. Participamos 
intensamente dos esfor~os desenvolvidos na 
ALADI, em favor da integra~ao regional. 
T emos dado nossa contribui~ao decidida ao 
Sistema Economico Latino-americano. Orgu
lho-me de haver representado meu pafs na 
funda~ao do Grupo dos Oito - mecanisme de 
concerta~ao inooito na hist6ria diplomatica 
latina-americana, que tern, entre seus princi
pais fins, o de contribuir para a integra~ao da 
America Latina e do Caribe. 

A coopera~ao, o entendimento e a integra~ao 
sao necessidades que se impoem a nossos 
pafses. 0 mundo, onde a interdependencia e 
a tonica, marcha, celere, para a economia dos 
conjuntos. Este, portanto, e o caminho que 
teremos de trilhar para a supera~ao dos 
desafios e dos obstaculos ao nosso desen
volvimento. 
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Nesse quadro maior de unidade regional, a 
Guiana busca, especialmente com seus vizi
nhos, formas objetivas de colabora<;:ao. 

lntegrada ao esfor<;:o conjunto dos pafses em 
desenvolvimento, apesar do relativamente cur
ta perfodo de vida independente, a Guiana pe
de construir invejavel tradi<;:ao de entendi- · 
menta e de coopera<;:ao no cenario interna
cional. Sua voca<;:ao universalista consubstan
cia-se nas varias vertentes de sua polftica 
externa. 

No contexto sub-regional, Brasil e Guiana par
ticipam, juntos, do Tratado de Coopera<;:ao 
Amazonica, foro privilegiado e exclusil/6 tie 
que dispomos para a elabora<;:ao, encami
nhamento e execu<;ao de potfticas conjuntas 
em beneffcio da regiao. Em Quito, onde nos 
reuniremos, ate o final deste ana, iremos ava
liar a opera<;:ao do Tratado, tra<;:ar-lhe novas 
diretrizes e renovar o espfrito de entendimento 
e coopera<;:ao que anima os pafses-membros. 

Senhor Chanceler, 

Espero, com minha visita a este pafs-irmao, 
dar impulso polftico adicional ao processo de 
adensamento permanente das rela<;:oes 
bilaterais, cuja dinamica ja se beneficia de 
importantes cantatas previos de alto nfvel. 
Recorda os entendimentos entre meus ante
cessores, os Chanceleres Azeredo da Silveira 
e Saraiva Guerreiro, e o Ministro Frederick 
Wills e Vossa Excelencia, bern como entre os 
Presidentes Figueiredo e Burnham. Deseja 
meu pals que esse proffcuo dialogo se amiude 
e abranja todos os setores interessados de 
nossos parses. 

Estamos lan<;:ando o "Programa de Trabalho 
de Georgetown", iniciativa de Iongo alcance, 
que balizara boa parte do universo das 
rela<;:oes bilaterais. Estamos, igualmente, 
estabelecendo os Grupos ad hoc de lnfor
ma<;ao e Acompanhamento, que permitirao, 
no dia-a-dia, o monitoramento agil e flexfvel de 
nossas a<;:oes conjuntas. 

Em resposta a interesses que identificamos 
nas comunidades empresariais brasileira e 
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guianense, incentivaremos a promo<;:ao de 
visitas de missoes de neg6cios. Propiciare
mos, assim, um melhor conhecimento, pela 
empresa privada, das potencialidades de urn e 
outro pafses. 

Detectamos, como setores prioritarios no 
campo da coopera<;:ao tecnica bilateral, as 
·areas de saude, energia e agricultura. Sabe
mos das boas possibilidades que se abrem 
nos campos da minera<_;:ao, do aproveitamento 
florestal, da educa<;:ao e do gerenciamento 
empresarial. 

Cabe, agora, Senhor Ministro, examinar os 
mecanismos apropriados a tornar efetiva e 
fluida a coopera<;:ao em todos esses setores. 
Estou certo de que nao nos faltarao, nem a 
nossos homens de neg6cios, imagina<;:ao e 
criatividade. Haveremos de encontrar formu
las que passem pela estabiliza<;:ao das rela
<;:oes financeiras, com a eventual amplia<;:ao 
de disponibilidade de ctedito ou a maximiza
<;:ao do aproveitamento de recursos interna
cionais, que estejam disponfveis. 0 Brasil as
tara, posso assegurar, sempre pronto a explo
rar, em conjunto com a Guiana, possibilidades 
de mercado em terceiros pafses. 

Quanta ao setor de transportes e comunica
<;:6es, aventura-me a dizer que companhias 
aereas brasileiras mantem permanente inte
resse em estabelecer conex6es com George
town. Par outro lado, a dinamlca do comercio 
regional centrado em Boa Vista, em Roraima, 
permite expectativas de desenvolvlmento da 
infra-estrutura da regiao, abrangendo igual
mente outros pafses. 

E intenso, Senhor Ministro, o labor que espera 
nossas Chancelarias. Mas os desafios, Ionge 
de abalar nosso animo de coopera<;:ao, sao 
urn estfmulo para o trabalho sistematico e 
obetivo que devemos empreender em favor 
do aprimoramento de nossas rela<;:6es. 

Estou certo de que, assim, o Brasil e a Guiana 
poderao corresponder aos anseios nacionais. 
Pe<;:o a todos que elevem suas ta<;:as em urn 
brinde a saude e a felicidade de Vossa Exce
lemcia, do Presidente Hoyte e a prosperidade 
de toda a grande Na<;:ao guianense. 
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Comunicado Conjunto assinado em 
Georgetown pelo Ministro de Estado das 
Relac;oes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, e 
o Ministro de Neg6cios Estrangeiros da 
Republica Cooperativista da Guiana, Sr. 
Rashleigh E. Jackson, durante visits oficial 
realizada entre os dias 15 e 17 de 
setembro de 1988 

1. Atendendo a convite do Ministro de 
Neg6cios Estrangeiros da Republica Coopera
tivista da Guiana, Sua Excelencia o Camarada 
Rashleigh E. Jackson, o Ministro das Relac;6es 
Exteriores do Brasil, Sua Excelencia o Senhor 
Roberto de Abreu Sodre, fez uma visita oficial 
a Guiana, entre os dias 15 e 17 de setembro de 
1988. 0 Ministro das Relac;6es Exteriores foi 
acompanhado da seguinte delegac;ao: 

- Sua Excelencia o Senhor Aderbal Costa, 
Embaixador do Brasil em Georgetown 

- Embaixador Gilberta Coutinho Paranhos 
Velloso, Chefe de Gabinete do Ministro das 
Relac;6es Exteriores 

- Embaixador Jose Nogueira Filho, Chefe do 
Departamento das Americas do Ministerio 
das Relac;oes Exteriores (MRE) 

- Ministro Luiz Jorge Rangel de Castro, Che
fe do Departamento de Cooperac;ao Cientf
fica e Tecnol6gica, MRE 

- Ministro Frederico Cesar de Araujo, lntro
dutor Diplomatico do Ministro das Relac;oes 
Exteriores 

- Conselheiro Christiano Whitaker, Chefe da 
Divisao de Atos lnternacionais, MRE 

- Conselheiro Pedro Motta Pinto Coelho, 
Chefe da Divisao da America Meridional, 
MRE 

- Conselheiro Antonino Marques Porto e 
Santos, Coordenador Executivo do Gabine
te do Ministro das Relac;6es Exteriores 

- Secretario Antonio Fernando Cruz Mello, 
da Divisao de Operac;6es de Promoc;ao 
Comercial, MRE 

- Secretario Afonso Celso de Sousa Marinho 
Nery, da Divisao da America Meridional, 
MRE 

- Secretario Licfnio Delgado Pahim, Secre
taria Especial de lmprensa, MRE 

- Secretaria Maria Cristina Martins dos Anjos, 
Embaixada do Brasil em Georgetown. 

2. Durante sua estada, o Ministro Sodre 
realizou visita de cortesia a Sua Excelencia o 
Camarada Hugh Desmond Hoyte, S.C., 
Presidente da Republica Cooperativista da 
Guiana, e ao Primeiro Ministro, o Camarada 
Hamilton Green, M.P .. 0 Ministro tambem co
locou uma coroa de flores no monumento de 
1763, em Georgetown, visitou o Secretario
Geral da CARICOM, Senhor Roderick 
Rainford, e visitou a Unidade Agropecuaria 
Experimental GUYSUCO, em Lilendaal. 

3. A visita do Ministro das Relac;6es 
Exteriores do Brasil foi realizada dentro do 
contexto dos esforc;os continuados dos dois 
pafses no sentido de fortalecer e aprofundar a 
cooperac;ao e o entendimento mutuos, bern 
como de colocar as suas relac;6es num nfvel 
ainda mais elevado. 

4. Os Ministros reafirmaram seu com
promisso com os prop6sitos e princfpios da 
Carta das Nac;6es Unidas. Consideraram 
como essencial a necessidade de que todos 
os Estados conduzam suas relac;6es dentro 
dos princlpios do Direito lnternacional. Em 
particular, enfatizaram a necessidade de que 
haja absoluto respeito pelo direito de auto
determinac;ao e independencia nacional, nao
interferencia nos assuntos internos dos Esta
dos, e pelo direito soberano dos Estados de 
escolher sua propria forma de organizac;ao 
polftica, economica e social, livre de interfe
rencias ou press6es externas. 

5. Ao passarem em revista os temas 
globais e regionais de mutuo interesse, os 
Ministros expressaram satisfac;ao com a 
ratificac;ao do Tratado firmado entre a Uniao 
Sovietica e os Estados Unidos, banindo da 
Europa todos os mfsseis nucleares de alcance 
intermediario. Acordaram que esse Acordo 
representa um inicio promissor no atendi
mento ao clamor mundial pela eliminac;ao de 
todas as armas nucleares e na acelerac;ao do 
processo de desarmamento. Na efetivac;ao 
desse processo, que constitui preocupac;ao 
legftima para a comunidade internacional 
como um todo, os Ministros confiam em que 
sera dada a devida atenc;ao a necessidade de 
evitar-se a prolifera({ao geografica de armas 
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de destrui<;ao em massa bem como de asse
gurar-se que as medidas a serem adotadas 
serao equitativas e nao-discriminat6rias, rela
cionando estreitamente as negocia<;6es bilate
rais com os esforc;os ora empreendidos em 
foros multilaterais. 

6. Ao concordar em que a paz e a esta
bilidade sao condi<;6es essenciais para a con
solida<;ao do processo de desenvolvimento 
nos paises latino-americanos e africanos, 
ambos os Ministros reafirmaram sua con
vic<;ao de que a aprovac;ao, pela XLI Assem
bleia Geral das Nac;oes Unidas, da resoluc;ao 
que estabelece uma Zona de Paz e Coope
rac;ao no Atlantica Sui representa importante 
avanc;o no processo de cooperac;ao em prol 
da paz e do desenvolvimento entre os paises 
em vias de desenvolvimento. 

7. Ao examinar a situac;ao na Africa 
Meridional, os Ministros reiteraram sua com
pleta oposic;ao ao sistema do apartheid, cuja 
erradicac;ao constitui o ponto central para a 
soluc;ao do problema na area. Condenaram 
vigorosamente os atos de agressao e deses
tabilizac;ao cometidos pelo regime sul-africano 
contra os Estados vizinhos, e pediram tam
bern a liberac;ao incondicional de Nelson Man
dela e de outros prisioneiros politicos. 

8. Os Ministros saudaram os resultados 
ate agora alcanc;ados pelas Conversac;oes 
Quadripartidas, que levaram a cessac;ao das 
hostilidades entre Angola e a Africa do Sui. 
Concordaram tambem que tais resultados 
constituem apenas um primeiro passo para 
alcanc;arem-se objetivos mais relevantes, 
pondo-se fim a agressao contra os Estados 
da Linha de Frente e logrando-se a inde
pendencia da Namibia. Reiteraram sua opi
niao de que a Resoluc;ao 435 do Conselho de 
Seguranc;a das Nac;oes Unidas permanece 
como a (mica base para uma soluc;ao politica 
para a questao da Namibia. 

9. Com respeito ao Oriente Media, os 
Ministros expressaram sua grave preocupa
<;ao com a perda de vidas e os abusos contra 
a condic;ao humana. que continuam a ocorrer 
nos territ6rios arabes ocupados. 
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10. Reiteraram a urgente necessidade de 
medidas no sentido de se estabelecer a paz 
naquela regiao, no contexto do reconheci
mento do direito dos palestinos a terem uma 
patria, da retirada de Israel dos territ6rios 
arabes ocupados, e da aceitac;ao do direito de 
todos os Estados do Oriente Medio, inclusive 
Israel, a viver em paz dentro de fronteiras in
ternacionalmente reconhecidas. Os Ministros 
apoiaram a convocac;ao de uma Conferencia 
I nternacional pel a Paz, sob os auspicios das 
Nac;oes Unidas, com a participac;ao de todas 
as partes interessadas. 

11. Consideraram como sendo altamente 
positivo o crescente processo de consultas 
polfticas que ora se desenvolve na America 
Latina e no Caribe, e concordaram em que 
uma maior solidariedade e uma ac;ao coorde
nada terao impacto significative sobre os 
esforc;os em pro! de soluc;oes para os varios 
problemas que afetam a regiao. 

12. Os Ministros expressaram preocupa
c;ao com o fato de que as possibilidades de 
recuperac;ao economica na regiao tenham si
do afetadas adversamente pelas ineqOidades 
do sistema economico internacional. Concor
daram ainda em que os paises da America La
tina e do Caribe terao necessidade de imple
mentar medidas e polfticas cuidadosamente 
estudadas, de modo a fortalecer, nas presen
tes condic;oes, suas respectivas economias. 

13. Expressaram sua convicc;ao de que 
se faz necessaria a reestruturac;ao das rela
c;oes economicas internacionais, nos termos 
ditados pela interdependencia, para a conse
cuc;ao de uma soluc;ao duradoura dos proble
mas economicos mundiais, particularmente 
os experimentados pelos paises em desenvol
vimento. 

14. Os Ministros observaram tambem 
que uma acelerac;ao no ritmo da cooperac;ao 
economica entre paises em desenvolvimento 
constitui via indispensavel para consolidar sua 
auto-suficiencia coletiva e para promover seu 
pr6prio desenvolvimento social e economico. 

15. A esse respeito, reafirmaram a impor
tancia do Sistema Economico Latino-Ameri-
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cano (SELA) como 6rgao representative dos 
interesses dos parses latino-americanos e 
caribenhos, e reafirmaram seu empenho no 
fortalecimento de seu papel como foro de 
consulta e coordenaf,{aO regional. 

16. Os Ministros expressaram tambem 
satisfaf,{ao pela continua consolidaf,{ao do es
forf,{o de integraf,{ao e cooperaf,{ao, que se evi
dencia na CARICOM, na ALADI, em outros 
grupos regionais e entre certos parses da 
regiao. 

17. Concordaram em que uma intensifi
caf,{ao de tais iniciativas criaria as condif,{oes 
necessarias para reduzir-se a vulnerabilidade 
externa das economias latina-americana e 
caribenha e para fortalecer-se a segurant;a 
economica na regiao. 

18. Os Ministros expressaram seu apoio 
aos esforf,{os dos governos centro-americanos 
para alcant;ar a reconciliaf,{ao e reconstruf,{ao 
nacional. Observaram com satisfaf,{ao o apoio 
politico internacional que vern recebendo o 
Acordo de Esquipulas II e recordaram, em 
particular, a solidariedade e o apoio que o 
mesmo havia recebido dos parses da regiao 
latina-americana e caribenha. Conclamaram 
todas as partes interessadas a prosseguir 
incansavelmente nesse esforf,{o. ate que uma 
paz firme e duradora tenha sido alcanf,{ada na 
America Central. 

19. Os Ministros reiteraram o seu apoio 
ao Tratado da Cooperaf,{ao Amazonica e a sua 
adesao as decisoes subseqi.ientes adotadas 
por seus principals 6rgaos, sobretudo as Con
ferencias de Ministros de Relat;oes Exteriores 
e o Conselho de Coopera<;ao Amazonica. Re
conheceram que o Tratado vem-se constituin
do num campo fertil a cria<;ao de coopera<;ao 
na Regiao Amazonica, conforme se expressa, 
de modo mais detalhado, no Programa de 
Trabalho de Georgetown. Ambos os Ministros 
declararam-se convencidos de que a Ill Con
ferencia de Ministros de Relat;oes Exteriores, 
a ter Iugar em Quito, em novembrojdezembro 
do corrente ano proporcionara novos e ne
cessaries parametres para a coopera<;ao 
regional no contexte do Tratado. 

20. Ao rever as relaf,{oes entre a Guiana e 
o Brasil, os Ministros reconheceram as rela
c;oes estreitas e amistosas que se desenvol
veram entre os dois paises e povos. 

21. Observaram que ja se haviam criado 
bases firmes para intensificar e aprofundar es
sas relac;oes, e reafirmaram que os princlpios 
basicos que guiam o desenvolvimento de sua 
relaf,{oes incluem o respeito mutuo e a boa 
vizinhant;a. A esse prop6sito, foram assinados 
os seguintes acordos: 
- Acordo sobre Preven<;ao, Controle, Fiscali

zat;ao e Repressao ao Uso lndevido e ao 
Trafico lllcito de Entorpecentes e Substan
cias Psicotr6picas 

- Acordo, por Troca de Notas, sobre a Cons
tituic;ao de Grupos ad hoc de lnformaf,{ao e 
Acompanhamento 

- Acordo, por Troca de Notas. pondo em vi
gor o Ajuste Complementar ao Acordo Ba
sico de Cooperac;ao Cientifica e Tecno-
16gica. 

22. Os dois Ministros notaram com gran
de satisfa<;ao que o Programa de Trabalho de 
Georgetown, firmado durante a visita, repre
senta um marco genulno para a coopera<;ao 
bilateral entre os dois pafses. Como tal, o 
Programa servira. daqui por diante, como 
base e referencia principal para as atividades 
conjuntas a serem desenvolvidas entre o 
Brasil e a Guiana. 

23. Os Ministros tambem sublinharam a 
importancia de reunioes regulares entre altos 
funcionarios dos dois palses. de modo a 
acompanhar e desenvolver a cooperat;ao bila
teral. A esse respeito. os Ministros acordaram 
que a Segunda Reuniao da Comissao Mista 
Brasil-Guiana devera reaHzar-se no primeiro 
semestre de 1989, a fim de examinar os meios 
de efetivamente se implementarem OS varios 
acordos concluidos entre os dois paises. 

24. Os Ministros expressaram sua mutua 
satisfat;ao com a natureza positiva e frutifera 
de suas discussoes. Reafirmaram o ponte de 
vista de que esta visita servira para refort;ar 
ainda mais os la<;os de amizade existentes 
entre os povos da Republica Cooperativista 
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da Guiana e da Republica Federativa do Bra
sil, e constituira urn patamar significativo no 
campo da cooperac;ao bilateral entre os dais 
parses. 

Georgetown, 16 de setembro de 1988. 

Pelo Governo da Republica Cooperativista da 
Guiana 

Rashleigh E. Jackson 

Pelo Governo da Republica Federativa do 
Brasil 

Roberto de·Abreu Sodre 

Discurso proferido pelo Ministro de Estado das 
Relactoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, 
por ocasiao da visita a Sede da Comunidade 
do Caribe (CARICOM), em 16 de 
setembro de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Doutor Roderick Rainford, 
Secretario-Geral da Comunidade do Caribe, 

E com grande satisfac;ao que visito a sede da 
Comunidade do Caribe. Agradec;o-lhe viva
mente a amavel mensagem de boas-vindas e 
a acolhida generosa. Nas gentilezas com que 
Vossa Excelencia nos distingue, transparece a 
simpatia que o povo guianense e os cari
benhos, em geral, dedicam ao Brasil. Posso 
assegurar-lhe que esse sentimento esponta
neo e, par n6s, plenamente correspondido. 

A America Latina acompanhou, de perto e 
com esperanc;a, a emancipac;ao polrtica do 
Caribe. Sabramos que o processo caribenho 
enriqueceria toda a regiao, dando novo alento 
aos anseios continentais de liberdade, justic;a 
e desenvolvimento. Hoje, comprovamos co
mo essa comunidade jovem, mas segura de si 
e confiante na capacidade de forjar o seu des
tina, contribui, com seus valores culturais e 
politicos pr6prios, para ampliar os horizontes 
latino-americanos. 

N6s, brasileiros, saudamos com alegria os 
progressos alcanc;ados pela Comunidade. 
Nossa heranc;a africana comum, a experiencia 
hist6rica em varios pontos similar, a proximi
dade geografica sao fatores que facilitam 0 
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conhecimento de nossas mutuas realidades. 
Tudo isso nos une e propicia bases firmes pa
ra uma colaborac;ao produtiva e duradoura. 

Senhor Secretario-Geral, 

0 momenta hist6rico nos convida a refletir 
sabre a necessidade de ampliarmos a 
cooperac;ao entre nossos povos. Neste final 
de seculo, nao ha mais tempo para lamentar 
oportunidades perdidas. Temos que olhar 
para a frente, com confianc;a e com muita 
disposic;ao para trabalhar nessa empresa 
maior, que e a construc;ao de urn futuro de 
prosperidade para nossos povos. 

Ja temos, latino-americanos e caribenhos, 
uma visao crrtica do que ocorre no cenario 
mundial. Estamos conscientes dos efeitos 
nocivos que certas transformac;oes na eco
nomia internacional acarretam para os parses 
em desenvolvimento e, em particular, para a 
America Latina e o Caribe. 

Nao podemos aceitar que se venha a 
cristalizar uma nova divisao internacional do 
trabalho, em que nos verfamos relegados a 
posic;ao de parses caudatarios, meros expec
tadores passivos da riqueza e do bem-estar 
crescentes das sociedades que monopoli
zariam as atividades de informac;ao e servi
c;os, como controle absoluto das tecnologias 
de ponta. 

0 desafio lanc;ado a America Latina e ao 
Caribe e clara: teremos, ou nao, capacidade 
para combinar uma estrategia de ac;ao que 
proteja os nossos interesses especfficos, 
diante das transformac;oes que agora se ope
ram, e que moldarao as relac;oes internacio
nais daqui para o futuro? 

Encontros como o de hoje, na sede do 
CARICOM, dao-me a convicc;ao de que a res
pasta a essa pergunta e afirmativa. Teremos 
essa capacidade se soubermos utilizar a forc;a 
de nossas vontades unidas, se conseguirmos 
samar nossos potenciais. Cerceados em seu 
direito a uma participac;ao mais justa e 
eqOitativa na economia internacional, seja 
pelo protecionismo comercial dos pafses 
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desenvolvidos, seja pela deterioragao dos ter
mos de intercambio, a America Latina e o Ca
ribe encontrarao, na integragao, oportunidade 
de ampliar seus mercados, de garantir o ritmo 
desejavel de crescimento econ6mico. Criare
mos, assim, as condigoes para o bem-estar 
social de nossas sociedades. 

Somas, Vossa Excelemcia e eu, testemunhas 
do dedicado trabalho de nossos pafses, em 
beneficia da ampliagao de nosso comercio, 
de nossa industrializagao. Sabemos bern, 
contudo, o quanta nos resta ainda par fazer. E 
inevitavel renovar os esforgos de coordena
gao regional e o intercambio das experiencias 
nacionais. 

Sabemos, tambem, quao importante e nao 
desperdigar esforgos, evitando cuidadosa
mente o sobredimensionamento de nossas 
capacidades. A experiencia brasileira indica 
que nao devemos pensar em programas de 
cooperagao excessivamente ambiciosos. 
Carecemos dos recursos para tanto. 0 que e 
factfvel e, par isso, desejavel, e compartilhar 
as experiencias bem-sucedidas e os avangos 
que pudemos alcanc;ar. 

Estamos determinados a colaborar, ajudando 
com o que temos e recebendo aquila que 
nossos parceiros tern a nos oferecer. 

Nossas conversas confirmarao que existem 
perspectivas concretas de colaboragao em 
setores importantes, como, entre outros, o da 
pesquisa agricola e o da formagao tecnica 
profissional. Abrem-se possibilidades de inter
cambia tertii nessas areas, que, sem duvida, 
repercutirao em outros campos. 

Senhor Secretario-Geral, 

A Comunidade do Caribe nasceu com a 
trfplice missao de fomentar a integragao eco
n6mica, a cooperagao e a coordenagao polf
tica de seus membros. A tarefa e tao mais no
bre e necessaria, se tomamos em conta a 
fragmentagao do espago geografico comu
nitario. Se persistisse no tempo, tal fragmen
tac;ao tenderia a perenizar a subordinagao 
vertical da area as economias industrializadas. 

0 CARICOM merece nossa admiragao como 
instrumento de busca da autenticidade caribe
nha, que construiu incontestavel credibilidade 
pela sua disposigao de encontrar solugoes 
end6genas para os problemas de cada urn 
dos seus integrantes. 

0 Comunicado Conjunto que hoje divulgamos 
demonstra a confianga brasileira em que a 
Comunidade do Caribe esta no caminho cer
to. Indica nossa disposic;ao de aprofundar e 
fortalecer a cooperac;ao com os paises da 
area. Certos de que e do interesse comum o 
entendimento mutua, realizamos este encon
tro, Senhor Secretario-Geral, com revigorada 
determinagao de prosseguir, sem quebra de 
continuidade, nessa via de dialogo, de solida
riedade e de crescents aproximac;ao. 

Comunicado Conjunto sobre as conversa~oes 
entre o Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores do Brasil e o Secretario-Geral da 
Comunidade do Caribe (CARICOM), em 
Georgetown, dia 16 de setembro de 1988 

Sua Excelencia o Senhor Roberto de Abreu 
Sodre, Ministro das Relac;oes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil, no decurso de 
sua visita oficial a Republica Cooperativista da 
Guiana, foi recebido pelo Senhor Roderick 
Rainford, Secretario-Geral da Comunidade do 
Caribe, na sexta-feira, 16 de setembro de 
1988, na Colgrain House de Georgetown, 
residencia oficial do Secretario-Geral, o qual 
apresentou as cordiais boas-vindas par parte 
da Comunidade. 

Acompanhavam o Ministro Abreu Sodre: 
- Sua Excelencia o Senhor Aderbal Costa, 

Embaixador do Brasil em Georgetown 
- Embaixador Gilberta Coutinho Paranhos 

Velloso, Chefe de Gabinete do Ministro das 
Relac;oes Exteriores 

- Embaixador Jose Nogueira Filho, Chefe do 
Departamento das Americas do Ministerio 
das Relac;oes Exteriores (MAE) 

- Ministro Luiz Jorge Rangel de Castro, 
Chefe do Departamento de Cooperac;ao 
Cientffica e Tecnol6gica (MAE) 

- Ministro Frederico Cesar de Araujo, lntro
dutor Diplomatico do Ministro das Relac;oes 
Exteriores 
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- Conselheiro Christiano Whitaker, Chefe da 
Divisao de Atos lnternacionais, MAE 

- Conselheiro Pedro Motta Pinto Coelho, 
Chefe da Divisao da America Meridional, 
MAE 

- Conselheiro Antonino Marques Porto e 
Santos, Coardenador Executive do Gabi
nete do Ministro das Relac;oes Exteriores 

- Secretario Antonio Fernando Cruz Mello, 
da Divisao de Operac;oes de Promoc;ao 
Comercial, MAE 

- Secretario Afonso Celso de Sousa Marinho 
Nery, da Divisao da America Meridional, 
MAE 

- Secretario Licfnio Delgado Pahim, Secre
taria Especial de lmprensa do MAE 

- Secretaria Maria Cristina Martins dos Anjos, 
Embaixada do Brasil em Georgetown 

- Secretaria Sabine Nadja Popoff, Embaixada 
do Brasil em Georgetown 

- Senhora Astrid Sweet, Interprets. 

Par sua vez, o Secretario-Geral fazia-se acom
panhar par: 
- Senhar Louis A. Wiltshire, Secretario-Geral 

Ad junto 
- Senhar Byron Blake, Diretor da Divisao de 

Economia e Industria 
Senhar Rudolph Collins, Diretor da Divisao 
de Servic;os Gerais e Administrac;ao 
Senhora Desiree Field-Ridley, Assessara 
Econ6mica 
Dr. Peter Jackson, Chefe da Sec;ao de 
Servic;os de Conferencia 
Senhor Joseph Farier, Chefe da Sec;ao de 
Assistencia Tecnica 
Senhor Frank A. Campbell, Assessor de 
Relac;oes lnternacionais 
Senhora Maxine Harris, Assessora Adjunta 
de Relac;oes lnternacionais. 

0 Ministro e o Secretario-Geral intercambia
ram opinioes e informac;oes sobre uma varia
dade de assuntos de interesse mutuo para 0 

Brasil e para a Comunidade. 0 Secretario
Geral infarmou ao Ministro sobre certos desa
fios e soluc;oes relativos aos esforc;os empre
endidos pela Comunidade para lograr seus 
tres objetivos gerais, tal como consagrados 
no Tratado Constitutive da CARICOM, a sa
ber: 
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- lntegrac;ao Econ6mica 
- Cooperac;ao Funcional 
- Coordenac;ao de Polfticas Externas. 

Referiu-se em particular aos recentes indfcios 
de recuperac;ao do comercio intercomunitario, 
o qual vinha declinando desde 1982, e 
salientou as medidas que vern sendo tomadas 
pelos Governos-membros da CARICOM para 
manter essa recuperac;ao. Explicou tambem 
os novos e importantes instrumentos - tais 
como o Regime de Empresas e o Esquema de 
Programac;oes da CARICOM - por meio dos 
quais a Comunidade buscara expandir a 
cooperac;ao econ6mica para alem da area 
comercial, de modo a incluir a area da 
produc;ao. 

0 Ministro fez urn apanhado das relac;oes 
bilaterais do Brasil com os pafses-membros 
da Comunidade. Assinalou que aquelas rela
c;6es cobriam areas tais como o comercio, a 
cooperac;ao cientffica e tecnica, o intercambio 
cultural e as atividades de combate ao uso e 
ao trafico ilfcitos de drogas. 

0 Ministro eo Secretario-Geral aproveitaram a 
ocasiao para passar em revista tambem as 
relac;6es do Brasil com a Comunidade. Con
cordaram em que ultimamente tais relac;oes 
se vern fortificando, com notaveis resultados. 
A esse respeito, referiram-se a troca de 
informac;oes entre o Secretariado e o Governo 
brasileiro, par intermedio da Embaixada do 
Brasil em Georgetown, sobre assuntos de 
interesse mutua. Manifestaram a expectativa 
de que tal intercambio continue a atuar como 
urn catalisador de relac;oes ainda mais 
pr6ximas entre o Brasil e a CARICOM. 

Concordaram em que o recente estreitamento 
de relac;oes entre o Brasil e a CARICOM deve 
ser sustentado, nos pr6ximos dois anos, por 
meio de atividades especfficas adicionais. 0 
Ministro e o Secretario-Geral acordaram que, 
dentro de alguns meses, representantes do 
Brasil e da Comunidade iniciarao negociac;oes 
com o objetivo de concluir urn acordo de 
cooperac;ao tecnica cobrindo areas em que ja 
se venham realizando atividades de coope
rac;ao. lsso, assinalaram, vern ao encontro 
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dos objetivos expresses pelo Comite Perma
nente de Ministros responsaveis par Rela<;oes 
Exteriores da CARICOM (SCMFA), e poderia 
constituir-se num primeiro passe em dire<;ao a 
conclusao de urn acordo comercial e de 
coopera<;ao economica de bases mais am
plas, tal como delineado pelos chefes de Go
verna da Comunidade, no Entendimento de 
Nassau, de 1984. 

0 Ministro e o Secretario-Geral concordaram 
ainda em que, mesmo antes da conclusao de 
urn acordo de coopera<;ao, o Secretariado da 
CARICOM e a Embaixada do Brasil em 
Georgetown examinem as providencias 
relativas as seguintes atividades conjuntas: 
- cessao, pelo Brasil, dos servi<;os de urn 

tecnico de futebol, para aprimorar a capaci
dade de tecnicos de futebol de clubes e de 
escolas dos Estados-membros da CARl
COM; 

- realiza<;ao de seminaries sabre t6picos in
cluindo, entre outros assuntos, a Promo<;ao 
Comercial, nos moldes dos mini-seminaries 
sabre negocia<;oes economicas internacio
nais realizados em abril de 1980; 

- uma mostra de pinturas de artistas da 
CARICOM, a realizarem-se em datas e lo
cais a serem acordados, inicialmente num 
Centro Cultural Brasileiro sediado num Es
tado-membro da CARICOM, e posterior
mente no Brasil; 

- entendimento sabre o intercambio de infor
ma<;oes tecnol6gicas agricolas e de coope
ra<;ao em pesquisa agricola; e 

- entendimentos sabre coopera<;ao no ensJ
no de linguas. 

Alem disso, o Ministro e o Secretario-Geral 
examinaram e endossaram a ideia de que, du
rante visitas de equipes tecnicas brasileiras a 
qualquer dos Estados-membros da CARl
COM, com vistas ao cumprimento de objeti
vos das rela<;oes bilaterais do Brasil com tal 
Estado, seja considerada a oportunidade des
sa visita para se estabelecerem e aprofun
darem cantatas com as pertinentes agencias 
nacionais nele sediadas. 

0 Secretario-Geral agradeceu ao Ministro por 
ter honrado o Secretariado, e a Comunidade 
como urn todo, com sua visita. 0 Ministro 
expressou sua aprecia<;ao pela acolhida que 
lhe foi proporcionada. Ambos expressaram a 
esperan<;a e a confian<;a de que as rela<;oes 
do Brasil com a Comunidade continuem a 
aumentar, tanto em intensidade como em 
eficacia, conforme o desejo dos Dirigentes e 
dos povos de ambas as partes. 

Georgetown, 16 de setembro de 1988. 

Pelo Governo da Republica Federativa do 
Brasil 

Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Secretario-Geral da Comunidade do 
Caribe 

Roderick Rainford 
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portugal acolhe missao brasileira 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no jantar oferecido 
pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros de Portugal, 
Joao de Deus Pinheiro, na cidade de Lisboa, 
em 22 de setembro de 1988 

Excelentfssimo Senhor 
Ministro Joao de Deus Pinheiro, 

Feliz por reviver o clima de fraterna amizade 
que une o Brasil a Portugal, agrade<;o a Vossa 
Excelencia toda a gentileza e todo o carinho 
da acolhida dispensada a mime aos integran
tes de minha comitiva. 

Esta visita a Lisboa me concede o privilegio 
de voltar a desfrutar a generosa e calida 
hospitalidade lusitana. Todo brasileiro que 
chega a Portugal e tornado pela emo<;ao e 
pelo orgulho de reencontrar as rafzes de sua 
terra, o bergo de sua hist6ria e de sua cultura. 

Desta vez, chego tambem entristecido pela 
desventura que se abateu sobre a parte 
hist6rica desta cidade. A dor e de todos OS 

brasileiros e s6 encontra consolo na decisao 
do Governo portugues de reconstruir esse 
valioso patrim6nio. 

Como chefe da diplomacia de meu pals, cabe
me a satisfagao de participar da fase altamen
te enriquecedora que experimentam atual
mente as rela96es luso-brasileiras, ancoradas 
no dialogo e no entendimento do mais alto nf
vel politico. Os contatos entre as autoridades 
do Brasil e de Portugal obedecem criteria de 
absoluta regularidade. Refletem nao s6 uma 
tradicional comunhao de valores e ideais, mas 
tambem as novas dimensoes e perspectivas 
que assumem, hoje, nossos vfnculos de co
opera9ao. 

Aqui estive com o Presidente Jose Sarney em 
sua memoravel visita de 1986. No mesmo ano, 
recebi em Brasflia o antecessor de Vossa Ex
celencia, Engenheiro Pedro Pires de Miranda, 
para retomar o processo de consultas polfti
cas peri6dicas entre ambos os Governos. Tive 
ainda o prazer de estar ao lado do Chefe de 
Estado brasileiro quando o Presidente Mario 
Soares, em 1987, e, mais recentemente, o 
Primeiro-Ministro Cavaco Silva nos honraram 
com sua presenga em nosso pals. 

Vivemos novos tempos, Senhor Ministro, tanto 
no Brasil quanto em Portugal. Em paz, liberda
de, e com revigorados esforgos em favor de 
seu desenvolvimento e bem-estar de seus 
povos, marcham confiantes nossos pafses em 
diregao ao futuro. 

Nessa trajet6ria, o Brasil democratico quer 
estar junto do Portugal democratico. 0 Brasil 
moderno deseja erguer-se junto com o Portu
gal moderno. Esta voca<;ao, que ja e hist6rica, 
tern hoje para n6s urn sentido nao s6 de com
promisso, mas tambem de desafio. 

As transforma<;6es profundas por que vern 
passando o Brasil e Portugal, ao Iongo destas 
duas ultimas decadas, impoem-nos a missao 
de promover uma verdadeira redescoberta de 
nossos pafses. Nossos Governos tern estado 
a altura dessa responsabilidade. Estou con
victo de que nao tardaremos a col heros resul
tados de nosso constante dialogo. 
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Meu desejo de influir ainda mais decisivamen
te nesse processo e que me traz de volta a 
Lisboa. Assim, Senhor Ministro, estimulei a 
vinda de uma missao empresarial brasileira de 
alto nivel a Portugal nestes dias em que de
senvolvemos nossas consultas polfticas. 

Tomei tal iniciativa par encontrarmo-nos em 
uma fase crucial de tomada de decisoes, que 
envolvem necessariamente o setor privado. 
Aos homens de neg6cio cabe avaliar as van
tagens, as riscos e as custos de uma ac;ao 
conjunta em direc;ao ao mercado comunitario 
unificado. A n6s, agentes governamentais, 
compete abrir as canais de comunicac;ao e 
criar as oportunidades de colaborac;ao. 

Nossas conversac;oes, Senhor Ministro, en
contram tambern motivac;ao nas mudanc;as 
no cenario politico mundial. A nova distensao 
entre superpotE'mcias vem tendo reflexos 
positivos sabre as relac;oes internacionais ern 
seu conjunto. Vislumbramos soluc;oes para 
conflitos regionais, inclusive na Africa Meri
dional, onde tanto nos preocupa o destino 
dos paises de lingua comurn. 

Acompanhamos com interesse e expectativa 
o processo de integrac;ao de economias cen
tralmente planificadas com as mercados do 
Ocidente, abrindo oportunidades de coopera
c;ao em numerosos setores. 

Com menos ceticismo, acreditamos agora na 
melhor utilizac;ao de recursos em beneficia do 
progresso da humanidade. Perde impulso a 
corrida armamentista. As barreiras ideol6gicas 
que separavam muitas nac;oes tendem a 
constituir uma fase superada na hist6ria dos 
povos. Hoje, devemos estar atentos para um 
outro mundo, onde vastas regioes estao sub
metidas a pobreza, a tome, a doenc;a, a mise
ria. 

E do interesse dos paises ricos a recuperac;ao 
dos paises em desenvolvirnento, vitimas de 
sucessivas crises que provocaram a inope
rancia dos mecanismos ortodoxos de ajuste. 

0 Brasil, com tenacidade e sacriffcio, reinse
riu-se plenamente na comunidade financeira 
internacional. Parece esta haver-se conven
cido, afinal, de que somente o crescirnento 
econ6mico dos paises fortemente endivida-
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dos lhes garantira o recebimento dos creditos 
que acumularam. As ultimas negociac;oes 
com as bancos privados, com as membros 
do Clube de Paris e com o proprio Fundo 
Monetario lnternacional proporcionaram signi
ficativos resultados. Reabrem-se gradativa
mente as linhas de credito e de seguro de ex
portac;oes para o Brasil. Paises da Comuni
dade Econ6mica Europeia mostram crescente 
disposic;ao de retomar conosco a cooperac;ao 
econ6mica. 

Vemos, corn satisfac;ao, que Portugal - ligado 
ao Brasil par tao antigo, intima e denso rela
cionamento - entra em uma fase de notavel 
dinamismo, a raiz de sua adesao as Comuni
dades Europeias. 0 pc:>vo portugues e her
deiro de tradic;oes gloriosas que rernontam a 
saga dos Descobrimentos. Hoje, com maior 
vigor, podera afirmar sua identidade e suas 
aspirac;oes no pr6prid continente europeu. 
Portugal fortalece, assirn, a vocac;ao uni
versalista que o distingue historicamente. 
Amplia sua presenc;a na America Latina e na 
Europa, abertas ao talento, a inteligencia e a 
tenacidade de seus cidadaos. 

Honra-nos, Senhor Ministro, o convite de 
Portugal para que o Brasil participe desse 
processo. Reciprocamente, queremos que os 
irmaos portugueses estejam entre as parcei
ros europeus que vierem a se associar conos
co nesta fase de retomada de um ritmo mais 
acelerado de desenvolvirnento. 

Com esse espfrito de cooperac;ao inovadora, 
e imbufdo dos sentimentos fraternos que 
construiram a comunidade luso-brasileira, 
convido todos os presentes a me acompa
nharem neste brinde a Nac;ao Portuguesa, a 
felicidade de seu povo, e a saude e ventura 
pessoal de Vossa Excelencia. 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado 
das Relactoes Exteriores, Roberto de Abreu 
Sodre, no almo<to oferecido a empresarios 
brasileiros pela Associacti'io 
Industrial Portuguesa, em Lisboa, em 23 de 
setembro de 1988 

E para mim motivo de grande satisfac;ao re
tornar a Portugal, pais encantador e fraterno. 
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cuja hist6ria se confunde com a forma~ao e a 
vida da Na~ao brasileira. Considero multo 
grata a oportunidade de dirigir-me a este 
qualificado grupo de autoridades governa
mentais portuguesas e expressivos represen
tantes do setor empresarial do Brasil e de 
Portugal. 

Desejo, em primeiro Iugar, proporcionar-lhes, 
ainda que de maneira breve e abrangente, urn 
panorama da atual conjuntura econ6mica bra
sileira, contemplando seus problemas e pers
pectivas. Focalizarei, a seguir, o contexte es
pecifico das rela~oes luso-brasileiras, desta
cando o potencial e os desafios de nossa 
coopera~ao. 

As atuais dificuldades econ6micas do Brasil 
derivam dos dais cheques provocados pelos 
aumentos dos pre~os do petr61eo, na decada 
de setenta. Como na~ao em desenvolvimento 
e, a epoca, largamente dependente de impor
ta~oes daquele produto, o Brasil foi afetado 
em sua economia de forma particularmente 
acentuada. 

Esses problemas culminaram, em 1982, com 
a crise de liquidez dos paises endividados. 
Passamos, entao, na presente decada, a en
frentar uma conjuntura singularmente desfa
voravel: agravou-se o problema do endivida
mento externo, retrafram-se os mercados das 
economias centrals, ampliaram-se as praticas 
protecionistas e cafram os pre<;os dos 
produtos basicos. Nos ultimos anos, o Brasil 
converteu-se em exportador liquido de 
capitals, justamente quando mais se fazia 
necessaria a contribui<;ao dos investimentos 
externos para consolidar o crescimento de 
sua economia e emprestar-lhe carater de 
auto-sustenta<;ao. 

0 Governo e o empresariado brasileiros, 
contudo, nao medem esfor~os para superar 
esse quadro desafiador. E algumas vit6rias 
importantes ja foram obtidas. 
Nas conversa~oes com o Comite de Gestao 
da divida externa brasileira, o Brasil tern pro
curado alongar o perfil de sua divida. Recen
temente, concluiu-se urn acordo preliminar de 
curta prazo, que implicou a rolagem do 

principal para o bienio 87/88. lsto permitira o 
fechamento do balan<;o de pagamentos do 
presente exercicio sem maiores percal~os. 

Sintoma estimulante constitui o resultado das 
primeiras negocia<;6es de conversao da divida 
externa brasileira, as quais refletiram a 
confian<;a dos investidores estrangeiros na 
vitalidade de nossa economia. 

Positivas sao tambem as expectativas diante 
das previsoes para o superavit comercial 
deste ana, estimado em 17 bilhoes de d61ares. 

Senhoras e Senhores, 

0 Brasil esta confiante em superar a crise par 
que passa sua economia. Acreditamos que, 
com criatividade e perseveran<;a, poderemos 
realinhar o pais no curso do desenvolvimento 
firme e continuado. 0 exito desse esfor~o 
depende, em grande medida, de uma a<;ao 
concertada do Brasil na comunidade das 
na~oes. Nesse aspecto, o Brasil e Portugal, 
que ja percorreram Iongo caminho, tern a sua 
frente urn amplo horizonte de coopera<;ao. 
Nao me cabe duvida de que os resultados 
dessa empresa comum hao de ser mutua
mente vantajosos. 

Para o objetivo da expansao de nosso inter
dimbio economico-comercial, sao promisso
ras as perspectivas abertas com a adesao de 
Portugal a Comunidade Economica Europeia. 
Nao obstante os investimentos brasileiros em 
Portugal estarem muito aquem do verdadeiro 
potencial oferecido par este pais, ja se pode 
vislumbrar, no media e Iongo prazos, a 
reversao desse quadro. 

Nos ultimos tres anos, o empresariado brasi
leiro sentiu-se motivado a ocupar novas es
pa<;os no mercado portugues e esta res
pondendo com inteligencia a esse desafio. A 
possibilidade de promo<;ao de joint-ventures 
despertou o interesse de grandes grupos 
industrials, com larga experiencia no setor de 
exporta<;ao de bens e servi<;os. Empresas 
brasileiras das mais expressivas ja se instala
ram em Portugal, e outras se preparam para 
faze-lo brevemente, com vistas a explorar as 
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potencialidades do Mercado Comum Euro
peu. 

Acreditamos que a constituigao de empresas 
de capitalluso-brasileiro, atuando em Portugal 
e no Brasil, contemplara a maximizagao dos 
fatores de produgao e, ao mesmo tempo, sera 
capaz de tirar partido da integragao deste pafs 
a Comunidade Econ6mica Europeia. Ao criar 
oportunidades de complementagao entre os 
dois pafses, podera reverter as tendencias de 
decrescimo das exportag6es portuguesas 
para o Brasil. Os setores das industrias qui
micas, de maquinas e ferramentas, e texteis, 
entre outros, poderao servir de alvo para o 
aproveitamento de tais oportunidades, dada a 
importancia dos respectivos produtos nas 
transac;6es comerciais do Brasil e de Portugal 
com a Comunidade Econ6mica Europeia. 

Sabemos que a atuac;ao conjunta com vistas 
a explorar o imenso potencial do comercio, 
descortinado com a adesao portuguesa a 
CEE, nao e tarefa simples. Demandara dos 
Governos e dos empresarios, brasileiros e 
portugueses, flexibilidade, persistencia, criati
vidade e, principalmente, vontade polftica. 

Estamos, contudo, otimistas e esperanc;osos. 
Temos raz6es para crer que nossos pafses 
encontrarao meios capazes de permitir sua 
efetiva integrac;ao econ6mico-comercial. Essa 
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maior aproximac;ao devera contemplar neces
sariamente o entrosamento constants entre 
nossos empresarios. Exigira uma analise pro
funda e realista das possibilidades oferecidas 
pelo Brasil e Portugal e uma firme determina
c;ao capaz de superar eventuais entraves que 
possam surgir. 

A hist6ria recente das relac;6es luso-brasileiras 
comprova, de forma inequfvoca, a impor
tancia da participac;ao do setor privado nos 
esforc;os de expansao de nosso intercambio. 
Conforta saber que, em apoio desse trabalho 
comum, dirigentes de ambos os pafses tem
se visitado com freqOencia, demonstrando 
que vontade polftica nao faltara as iniciativas 
conjuntas na area econ6mica e comercial. 

Ciente de que a tarefa de promover joint
ventures e incentivar investimentos e um de
safio para a iniciativa privada, o Governo 
brasileiro esta empenhado em contribuir para 
o exito dessas ac;6es. Procuremos, juntos, ca
nalizar o melhor de nossos esforgos para 
viabilizar todos os projetos que ajudem a 
incrementar as relag6es de cooperac;ao entre 
o Brasil e Portugal. 

Nesse espfrito, proponho um brinde a amiza
de hist6rica entre nossos pafses e ao continuo 
progresso e a felicidade da grande e fraterna 
Nagao lusitana. 
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ministro sodre abre 
debate geral da onu 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Rela'toes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, em 26 de setembro 
de 1988, na reuniao de abertura do debate geral da 
XLIII Sessao da Assembleia-Geral das NaQoes Unidas 

Senhor Presidente, 

Uma tradic,:ao que remonta aos prim6rdios 
desta Organizac,:ao me concede o privilegio de 
ser o primeiro, na abertura de nossos debates, 
a cumprimentar Vossa Excelencia, meu cole
ga e amigo Dante Caputo, de forma muito cor
dial e fraterna, por sua eleic,:ao para a Presi
dencia da Assembleia-Geral das Nac,:oes Uni
das. Estou certo de que, no exerdcio desse 
honroso cargo, Vossa Excelencia nao deixara 
de demonstrar as mesmas qualidades que 
tern marcado sua conduc,:ao segura da diplo
macia argentina. 

Ao mesmo tempo, estendo minha palavra de 
aprec,:o e respeito a Embaixadora Nita Barrow, 
digna representante de Barbados, cujos meri
tos enriqueceram o processo de escolha para 
a direc,:ao de nossos trabalhos. 

Reitero minha estima e admirac,:ao pelo nota
vel talento diplomatico do Secretario-Geral, 
Embaixador Javier Perez de Cuellar. Seus 
incansaveis esforc,:os pela construc,:ao da paz e 
pelo fortalecimento das Nac,:oes Unidas o 
tornam credor do reconhecimento de toda a 
comunidade internacional. 

Senhor Presidente, 

Quando me dirigi a esta Assembleia pela 
primeira vez, ha tres anos, a vida internacional 
encontrava-se dominada por graves pres
sagios e repetidas violac,:oes aos princfpios e 
prop6sitos da Carta das Nac,:oes Unidas. 

Exacerbava-se a linguagem da confrontac,:ao 
entre as superpotencias com o emprego de 
avanc,:adas tecnologias militares capazes de 
levar para o espac,:o exterior os riscos de uma 
guerra nuclear. A persistencia de tensoes e 
disputas localizadas frustrava os ideais da paz 
e da seguranc,:a. 

Hoje, ao voltar a esta tribuna, constato que o 
mundo esta urn pouco melhor. Renasceram 
as praticas da distensao leste-oeste, que pare
ciam condenadas ao esquecimento. Chega
ram, finalmente, os Estados Unidos da Ameri
ca e a Uniao Sovietica a urn acordo concreto 
sobre desarmamento. Seus lfderes sao mere
cedores de aplauso por essa conquista his
t6rica. 

Desgastados por tragicos saldos de morte e 
destruic,:ao, alguns conflitos regionais conhe
ceram perspectiva de soluc,:ao pacifica. Em 
minhas intervenc,:oes anteriores, condenei a 
atitude de recalcitrancia da Africa do Sui em 
bloquear o processo de independencia da 
Namibia, a engrenagem de violencia que 
parecia perpetuar-se na regiao do Golfo e a 
transgressao dos princfpios de autodetermi
nac;ao e nao-ingerencia no Afeganistao. Hoje, 
conforta-me ter que mudar aquele discurso de 
advertencia e censura para testemunhar o 
encaminhamento promissor dos esforc;os de 
paz destinados a p6r termo aqueles conflitos. 

Ao destacar esse desanuviamento da cena 
polftica internacional, reafirmo, Senhor Presi
dente, meu sentimento de reverencia as Na-
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~oes Unidas e minha cren~a na eficacia de 
seus instrumentos. Se o mundo esta hoje 
melhor do que ontem, devemos reconhecer a 
decisiva contribui~ao da ONU. Ela leva con
fian~a onde ha suspeita, seguran~a onde ha 
medo. Ardua, porem, e a tarefa que resta por 
cumprir em obediencia aos dispositivos da 
Carta. Os caminhos para a liquida~ao do 
apartheid, para a solu~ao da crise no Oriente 
Media, para o fim do sofrimento do povo do 
l..ibano, para a paz na America Central conti
nuam obstruidos. Espero que, na proxima 
sessao da Assembleia-Geral, seja possivel 
registrar novas avan~os na consecu~ao dos 
objetivos da paz e da concordia entre os 
povos. 

Como representante de uma na~ao que sem
pre advogou o estabelecimento de uma or
dem internacional detnocratica, justa e parti
cipativa, devo enfatizar que a obra de transfor
ma~ao do mundo so estara completa quando 
fortalecer e consolidar a coopera~ao para o 
desenvolvimento economico e social. Neste 
aspecto, Senhor Presidente, ao contrario das 
considera~oes que acabo de fazer sabre o 
panorama politico mundial, posso antecipar 
que minhas palavras nesta tribuna nao irao 
diferir, nem no tom, nem na substancia, de 
meus ultimos pronunciamentos. Diante da fal
ta de progresses no campo das rela~oes eco
nomicas internacionais, o Brasil volta a trazer 
a este foro sua mensagem de apreensao, de 
decep~ao, e a renovar suas propostas e 
reinvidica~oes ao mundo desenvolvido. 

Reafirmando sua ad{3sao historica aos ideais 
mais elevados da convivencia internacional, e 
fiel a vontade e a indole de seu povo, o Brasil 
consagrou em sua nova Constitui~ao, prestes 
a ser promulgada, os principios fundamentais 
de sua polftica externa: independencia nacio
nal, prevalencia dos direitos humanos, autode
termina~ao dos povos, nao-interven~ao, igual
dade entre os Estados, solu~ao pacifica dos 
conflitos, defesa da paz, repudio ao terrorismo 
e ao racismo, e coopera~ao entre os povos 
para o progresso da humanidade. Os repre
sentantes do povo brasileiro, ao darem ex
pressao constitucional as exigencias e preo
cupa~oes centrais de nossa propria socieda-
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de, deliberaram em perfeita consonancia com 
os anseios da comunidade internacional. Re
colheram a aspira~ao maior de nosso conti
nente, ao inscreverem a integra~ao da Ameri
ca Latina entre os mandamentos da nova 
Carta. 

Senhor Presidente, 

Tendencia auspiciosa de nossos dias e o 
esgotamento do ethos unilateralista que ali
mentava a ilusao de que o poder - militar, 
politico, economico ou tecnologico - pudes
se gerar uma ordem internacional justa ou 
meramente estavel. Da for~a nao pode nascer 
o direito; menos ainda a paz e a justi~a. Tal o 
mandamento da Carta das Na~oes Unidas e, 
em particular, de seu preambulo. 

lnquieta-nos, todavia, a insistencia de certos 
paises em sobrepor seu ordenamento jurfdico 
interno ao direito internacional, tanto em ma
teria polftica quanta economica. lnvocar legis
lac;ao interna - ou supostos interesses nacio
nais - para deixar de cumprir obriga~ao 
jurfdica internacional fere o principia essencial 
do pacta sunt servanda, regra basica do con
vivio civilizado entre as na~oes. 

A aventura do unilateralismo nao pode ser 
substitufda pelo bilateralismo excludente ou 
pelo multilateralismo seletivo. As negocia~oes 
sabre temas de interesse de toda a comunida
de das nac;oes exigem a participac;ao de to
dos os pafses, grandes ou pequenos. As con
versac;oes relacionadas com a paz e o desen
volvimento economico, em particular, nao se 
devem transformar em mera homenagem que 
o poder presta ao direito. 

E lastimavel que, da atmosfera de dialogo que 
hoje aproxima as superpotencias, nao resulte 
a efetiva disposic;ao de ampliar multilate
ralmente as areas de entendimento. Construir 
arranjos de poder voltados para a redefini~ao 
e o congelamento de uma ordem internacio
nal verticalizada merece nossa condenac;ao. 

As dificuldades encontradas na Terceira 
Sessao Especial dedicada ao Desarmamento 
sao ilustrativas da inquieta~ao que acabo de 
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manifestar. A impossibilidade de obtermos um 
documento consensual, poucos meses apos a 
assinatura do primeiro tratado de desarma
mento nuclear da historia, evidenciou a di
mensao dos obstaculos a participac;ao da 
comunidade internacional, como um todo, em 
deliberac;6es concernentes a sua propria 
sobrevivencia. 

A decisao do Presidente Jose Sarney de 
participar daquela Sessao, ao lado de outros 
Chefes de Estado ou de Governo, testemu
nhou a firmeza da posic;ao do Brasil em favor 
da causa do desarmamento e de sua discus
sao aberta e efetiva nos foros competentes. 

Tao forte e o repudio de nossos povos as 
armas de destruic;ao em massa, tao firme e 
nosso proposito de desenvolver a tecnologia 
nuclear com fins exclusivamente pacfficos, 
que a nova Constituic;ao brasileira consagrou 
importante preceito: todas as atividades nu
cleares em territorio nacional serao admitidas 
apenas para fins pacfficos e mediante aprova
c;ao do Congresso. 

0 mesmo espfrito, ja recolhido no Tratado de 
Tlatelolco, preside os entendimentos do Brasil 
com a Argentina nesse campo. A leal e 
proveitosa cooperac;ao entre os dais pafses 
desfaz o mito de uma corrida nuclear na 
America Latina. 

Os propositos construtivos que animam o 
Brasil no plano internacional inspiraram a 
convocac;ao da Primeira Reuniao dos Estados 
da Zona de Paz e de Coopera<;ao do Atlantica 
Sui, realizada no Rio de Janeiro em julho 
ultimo. lntegrantes de uma regiao que assume 
sua identidade propria, fundada em profunda 
comunhao de interesses e percepc;oes, os 
pafses sul-atlanticos puderam aprofundar as 
diversas vertentes de dialogo franco e iguali
tario abertas pela Declarac;ao do Atlantica Sui 
como Zona de Paz e de Cooperac;ao. 

Coincidimos em rela<;ao a importantes ques
toes. Apoiamos os esforc;os de pacificac;ao na 
Africa Austral. Preocupa-nos o fato de que, 
apesar de reiterados apelos desta Assembleia, 
ainda nao tiveram inicio negocia¢oes sabre 

todos os aspectos relatives ao futuro da llhas 
Malvinas. Julgamos necessaria a adoc;ao de 
medidas concretas, em especial par parte dos 
Estados militarmente significativos, para as
segurar a nao-introduc;ao de armas nucleares 
ou de outras armas de destruic;ao de presenc;a 
militar estrangeira na Zona de Paz e de 
Cooperac;ao. 

Amplas sao as possibilidades de ac;ao con
junta em favor do desenvolvimento. ldentifi
camos na preservac;ao do meio ambiente, na 
necessidade de evitar o dumping de resfduos 
toxicos e na implementac;ao das disposic;oes 
da Convenc;ao das Nac;oes Unidas sabre o 
Direito do Mar expressivos pontos de interes
se comum. 

As conclus6es da Reuniao do Rio de Janeiro, 
estou convencido, hao de merecer apoio 
generalizado dos Estados-membros da ONU. 

Senhor Presidente, 

A assinatura dos acordos de Genebra e o inf
cio da retirada das tropas estrangeiras do Afe
ganistao reacenderam as esperanc;as de um 
futuro de paz e desenvolvimento para aquele 
pais. Congratulamo-nos com o Secretario-Ge
ral e com seu Representante Especial, Senhor 
Diego Cordovez, pela participac;ao da ONU 
nesse processo. Terfamos desejado, tao so
mente, que a entrada em funcionamento do 
mecanismo de verificac;ao e controle dos 
acordos, com os bans offcios das Nac;6es 
Unidas, tivesse resultado de procedimentos 
menos sumarios. 

A implementa<;ao do cessar-fogo entre o Ira e 
o lraque, motive de contentamento para o 
Brasil, trouxe a perspectiva de paz e de re
construc;ao econ6mica na regiao do Golfo. 
Ressalto a extraordinaria relevfmcia do papel 
da ONU nessa iniciativa, a partir da ac;ao con
junta de todos os membros do Conselho de 
Seguranc;a - que o Brasil, naquele momenta, 
tinha a honra de presidir - em consulta com 
os Governos do Ira e do lraque e com a inter
mediac;ao constante, oportuna e equilibrada 
do Secretario-Geral. 
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Na Africa Austral, os progressos das negocia
c;6es entre Angola, Africa do Sui e Cuba, com 
a mediac;ao dos Estados Unidos, constituem 
indicac;6es promissoras de uma soluc;ao 
pacifica e justa para a questao da Namibia, 
nos termos da Resoluc;ao 435, adotada M dez 
anos pelo Conselho de Seguranc;a. Espera
mos seja esse o primeiro passo em direc;ao a 
normalizac;ao da situac;ao no sui do continente 
africano, com a eliminac;ao de todas as fontes 
de tensao e conflito. Pais vizinho sui-atlantica, 
o Brasil tern salientado a necessidade do 
estrito respeito a integridade territorial de 
Angola e do imediato termino da ocupac;ao 
ilegal da Namibia pela Africa do Sui. Lamen
tamos que a pratica odiosa do apartheid 
prossiga seu caminho de insensatez. 0 povo 
e o Governo do Brasil anseiam pelo dia em 
que a Namibia se integrara a comunidade de 
nac;6es independentes. A garantia da paz e da 
seguranc;a naquela regiao, tao proxima a nos, 
depende da erradicac;ao do odioso crime do 
racismo institucionalizado. 

No Oriente Media, repetidas cenas de violen
cia que horrorizaram a opiniao publica interna
cional confirmam que a autodetermina<{ao do 
povo palestino em seu proprio territorio e 
condic;ao essencial para a soluc;ao da crise. 0 
Governo brasileiro reitera a necessidade de 
respeito aos direitos do povo palestino, da 
completa retirada de Israel dos territorios 
ocupados desde 1967 e de que todos os 
Estados da regiao possam existir em paz den
tro de fronteiras internacionalmente reconhe
cidas. Com esses objetivos, continuamos a 
apoiar a realizac;ao de uma Conferencia lnter
nacional sabre a Situac;ao no Oriente Media, 
com a participac;ao de todas as partes interes
sadas, inclusive da OLP, representante legiti
mo do povo palestino. 

0 Brasil ve, com preocupa<{ao, a aparente 
estagnac;ao do processo de paz na America 
Central. E inegavel que o Procedimento de 
Esquipulas contribuiu para amenizar as ten
s6es e que novas esperanc;as surgiram como 
Acordo de Sapoa. Mas a persistencia de 
incidentes em areas de tensao e a paralisia, 
que esperamos temporaria, no processo de 
dialogo e entendimento produzem sensac;ao 
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de incerteza com relac;ao ao futuro da Ame
rica Central. Membra do Grupo de Apoio a 
Contadora, o Brasil espera que uma atmosfera 
menos carregada nas relac;6es internacionais 
venha a facilitar aos paises da regiao a con
secuc;ao de seus objetivos de paz e desenvol
vimento. 

Senhor Presidente, 

Se podemos constatar progressos no cenario 
politico e vislumbrar um mundo sem guerras e 
engajado em processo genuino de paz dura
doura, a situac;ao econ6mica internacional 
continua a acrescer nossa aflic;ao e a desafiar 
nossas inteligencias. 

A realidade na imensa maioria dos paises em 
desenvolvimento membros desta Organiza
c;ao segue clamando por deliberac;6es real
mente criativas que possibilitem desfazer os 
impasses que vern mantendo esses paises a 
beira do colapso. Nao mais nos deveriamos 
iludir, uns aos outros, com frases e conceitos 
de mera retorica. E hora de proclamar que um 
grande mal-estar corroi os fundamentos da 
cooperac;ao econ6mica internacional. 

Hoje, quase meio seculo nos separa do dia 
em que nos declaramos Nac;6es Unidas e, 
unidos, nos propusemos um ideario comum, 
entre cujos objetivos principais figurava a luta 
contra a miseria e a tome. Nosso compromis
so era impedir a degrada<;ao dos valores mais 
caros as nossas civilizac;6es, sejam quais fos
sem suas origens ou crenc;as. 

0 que nos tera acontecido? Somas hoje me
nos unidos do que entao? 

Basta olhar esta Assembleia, onde nos reuni
mos pelo quadragesimo terceiro ano conse
cutivo, para constatar que somas nac;6es que 
participam de uma comunhao universal de 
princfpios e ideais. Se as hostilidades da 
segunda guerra mundial nos haviam levado 
aos rec6nditos mais secretos do terror e da 
desolac;ao, as sementes lanc;adas em Sao 
Francisco frutificaram nas Americas, na Asia, 
na Africa, no Oriente Proximo - em todos os 
quadrantes. Estao aqui, unidas, nac;oes que, 
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ha cinqOenta anos, se colocavam em campos 
opostos e hostis. Encontram-se aqui, unidas, 
nac;:oes que, nos anos posteriores, adquiriram 
sua independencia, em grande parte como 
fruto das mesmas sementes democraticas 
plantadas em Sao Francisco. 

Estamos menos unidos do que antes? Nao. 
Estamos mais unidos do que antes, mas nao 
tao unidos quanta queremos para o amanha. 

lnfinitamente grave e, portanto, constatar que 
nos, irmaos americanos, asiaticos, africanos, 
ainda padecemos os mesmos horrores e a 
mesma desolac;:ao que tanto afligiram nossos 
antepassados. Hoje, se eliminamos as guer
ras, nao conseguimos ainda debelar a tome, 
que se espraia em bolsoes endemicos pelos 
continentes e nos envergonha a todos, par 
sabe-la presente e vizinha das sociedades 
mais abundantes habitadas pelo homem. 

Ha alga perversamente errado quando se 
constata que o crescimento real da produc;:ao 
nos parses em desenvolvimento diminuiu de 
uma media anual de cinco e meio par cento 
na decada de 70 para uma media inferior a 
tres par cento na decada de 80. Ha alga 
perversamente errado quando se constata 
que a participac;:ao dos parses em desenvolvi
mento no comercio internacional declinou de 
vinte e oito par cento em 1980 para dezenove 
par cento em 1987, enquanto a dos parses 
desenvolvidos aumentou de sessenta e tres 
par cento para setenta e um par cento no 
mesmo perrodo. Em termos reais, a participa
c;:ao dos parses em desenvolvimento na 
exportac;:ao mundial declinou cerca de vinte e 
cinco par cento entre 1963 e 1986. E ha alga 
mais do que perversamente errado quando se 
constata que, par forc;:a da drvida externa, os 
parses em desenvolvimento estao transferindo 
macic;:amente para o exterior recursos mais do 
que necessaries a seu desenvolvimento 
economico. 

0 Brasil, no decurso dos ultimos meses, 
logrou concluir com seus credores, privados e 
governamentais, um acordo global para o 
reescalonamento de sua drvida externa. Esta
mos, portanto, perfeitamente conscientes dos 

onus que pesam sabre nossa economia. Dar 
nossa convicc;:ao de que, so atraves da 
adoc;:ao de polfticas adequadas pelos parses 
desenvolvidos, poderemos chegar a uma 
reduc;:ao das atuais taxas de juros e melhorar 
as perspectivas comerciais dos parses endivi
dados. lnfelizmente, nos ultimos anos, a polfti
ca erratica das taxas de juros internacionais 
inviabilizou todo o projeto de desenvolvimento 
economico de uma gerac;:ao. Essa polftica 
tornou 0 comercio internacional uma fonte 
supletiva de reservas necessarias ao mero 
servic;:o da drvida externa, com obvios pre
jurzos para a elevac;:ao ou a simples manu
tenc;:ao da capacidade de importar de nossas 
economias. 

A esse quadro, em si ja asfixiante, veio juntar
se todo um arsenal de constrangimentos 
impastos verticalmente - de cima para baixo. 
Propostas vestidas de linguagem eufemrstica, 
do tipo controles voluntaries de exportac;:ao, 
nao escondem as velhas formulas de 
protecionismo e de espoliac;:ao de parceiros 
comerciais, que estao sempre na raiz das 
recessoes mais graves que vimos abalar a 
economia internacional neste seculo. 

Nas atuais negociac;:oes multilaterais do GATT, 
estao depositadas nossas esperanc;:as de que 
0 comercio internacional ingresse em um 
novo ciclo de expansao, em bases justas e 
equilibradas. Nao podemos aceitar que as 
teses de um comercio sem fronteiras sejam 
esgrimidas contra o tratamento especial e 
diferenciado que deve ser dispensado as na
c;:oes do terceiro mundo. Tampouco podemos 
aceitar que os parses desenvolvidos ignorem 
compromissos solenemente assumidos quan
do do lanc;:amento da Rodada Uruguai e exi
jam concessoes de parte dos parses em 
desenvolvimento em troca da revogac;:ao de 
medidas protecionistas. 

E: necessaria reconhecer, par outro lado, que 
o substrata das iniciativas legislativas de al
guns dos principais parceiros comerciais refle
te natureza claramente hostil nao so ao co
mercia internacional, mas tambem a propria 
capacitac;:ao cientifica e tecnologica dos par
ses em desenvolvimento. 
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Meu pals esta hoje submetido, por exemplo, a 
ameac;a de retaliac;oes comerciais simples
mente porque - em total consonancia com o 
direito internacional e com a letra e o espfrito 
dos acordos de que somos partes - temos 
estimulado dentro de nossas fronteiras a 
pesquisa e o desenvolvimento de insumos 
farmaceuticos. Causa-nos perplexidade ver 
rompidas unilateralmente as regras mais 
estaveis e previsfveis do comercio e do direito 
internacionais. 

Assim, Senhor Presidente, parecem-me mais 
do que amadurecidas as condic;oes para que 
a Assembleia-Geral, em resposta, inclusive, ao 
apelo formulado por Vossa Excelencia em seu 
discurso de posse, relance, em bases efetivas, 
realistas e construtivas, sem recurso a ret6rica 
ou a recriminac;oes. o dialogo norte-sui, nao 
deixando de levar em conta as enormes 
frustrac;oes que, ate hoje, nos trouxe esse 
exercicio. 

Esta Assembleia-Geral se reune em momento 
propfcio para alterar o curso de nossa hist6ria, 
dando-lhe rumos mais seguros; para aprofun-

94 

dar os avanc;os colhidos no campo da paz, da 
soluc;ao de conflitos e do desarmamento; para 
repensar e revitalizar a ja tao debilitada coope
rac;ao economica internacional. 

Este ano, celebramos o quadragesimo aniver
sario da assinatura da Declarac;ao Universal 
dos Direitos Humanos. E tn1gico que ainda 
pese sobre n6s a incapacidade de, juntos, 
equacionarmos os problemas que afetam, em 
vastas extensoes do globo, os mais elemen
tares direitos do homem: 0 direito a vida, a 
saude, a moradia, a alimentac;ao, ao trabalho. 
Direitos, enfim, que assegurem o desenvolvi
mento e o bem-estar dos povos. 

Enquanto a tarefa da construc;ao da paz acen
de hoje sobre o mundo fuzes de esperanc;a. a 
luta pelo desenvolvimento ainda gera intensas 
frustrac;oes. See verdade, como ja se procla
mou, que o desenvolvimento e o novo nome 
da paz, nao podera esta Assembleia deixar de 
estar a altura dos desafios de nossos tempos 
e de ser sensfvel aos clamores inadiaveis por 
justic;a e dignidade. 
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brasil-ira: instala~ao da primeira 
reuniao da comissao mista 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado, interino, das 
Relac;oes Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de 
Lima, na cerim6nia de assinatura do Memorandum de 
Entendimento entre o Brasil e o lri na Sessio Inaugural da 
Comissao Mista, no Palacio ltamaraty, 
em 26 de setembro de 1988 

Senhor Ministro, 

Acabamos de assinar um documento trans
cendente para as rela116es entre nossos par
ses. Mais do que um texto jurrdico a discipli
nar o mecanismo de reunioes da Comissao 
Mista Brasil-Ira, em si marco lmpar na traje
toria de amizade de duas na116es com voca-
11ao de grandeza, o Memorandum de Entendi
mento simboliza uma coopera11ao concebida 
e proposta em bases de respeito mutua. 

Somas ambos representantes de parses em 
vias de desenvolvimento. Estigmatiza-nos a 
falta de recursos globais para realizarmos pro
gramas economicos e sociais de cuja ausen
cia tanto se ressentem nossas sociedades. 
lnibe-nos o desconhecimento de tecnicas e 
tecnologias de ponta que, em outros parses, 
ja viabilizaram avan11os significativos no equa
cionamento dos principais obstaculos a pros
peridade e ao bem-estar de seus cidadaos. E 
constrange-nos a marginaliza11ao de que pa
decemos no ambito de uma ordem economi
ca internacional inflexrvel e discricionaria. 

Orgulhamo-nos, no entanto, de nossa capaci
dade de cooperar uns com os outros, nos, 
parses em desenvolvimento, comprometidos 
com um futuro mais justa e prospero para 
todas as naQ6es. Orgulhamo-nos, igualmente, 
de nossa determina11ao de promover e intensi
ficar o nosso relacionamento, respeitadas as 
diferen11as que nos individualizam e exaltada a 
dignidade de nossas culturas. Nosso objetivo 
comum e o de samar esforQOS na luta salida
ria contra o subdesenvolvimento. 

Desde 1942, o Brasil mantem relaQ6es amisto
sas e mutuamente frutfferas com o Ira. Estive
mos sempre presentes em Teera, fortalecendo 
nossos la11os de amizade e coopera11ao e bus
cando novas formas de adensamento das 
rela116es bilaterais. 

E, portanto, com grande expectativa que ve
mos institucionalizada a Comissao Mista Bra
sil-Ira. 0 fluxo de nosso intercambio politico e 
comercial jamais foi interrompido. Agora, no 
entanto, a pujan11a de nossas economias e a 
visao de nossos lfderes exigem uma sintonia 
mais estreita com a nossa disposi11ao manifes
ta de dinamizar e diversificar o relacionamento 
entre os dais parses. 

Senhor Ministro, 

Vivemos momenta importante no cenario in
ternacional, gra11as a corajosa e digna decisao 
de seu Governo de implementar a Resolu11ao 
598 do Conselho de Seguran11a das Na116es 
Unidas, que permitiu o anuncio de cessar
fogo na Guerra do Golfo e o inrcio das nego
cial16es de paz com o lraque. 0 Brasil, con
victo defensor do princfpio de solu11ao pacifica 
de controversias, sauda os novas ventos que 
bafejam no Oriente Proximo e anseia pelo 
amadurecimento do clima de concordia e 
coopera11ao em beneffcio dos povos do Golfo 
e de toda a Humanidade. 

Abrimos a Primeira Reuniao da Comissao Mis
ta certos de que testemunhamos a alvorada 
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de uma nova era no relacionamento bilateral. 
lnterpreto a presenc;a de Vossa Excelencia em 
Brasnia e o alto nfvel de sua delegac;ao como 
urn tributo a importancia que a Republica 
lslamica do Ira reserva as relac;6es com o 
Brasil, o que muito nos sensibiliza. 

De nossa parte, Senhor Ministro, apraz-me 
sublinhar que tambem sao grandes as 
expectativas que depositamos neste encontro 
nao s6 para o fortalecimento de nossas 
relac;6es de amizade, mas tambem para a 
intensifica<;ao do intercambio comercial sabre 
bases mais ousadas, mais condizentes com a 
aspira<;ao comum de estreitar e ampliar a 
coopera<;ao entre nossos pafses. 

Ao dar, portanto, a Vossa Excelencia e a sua 
distinta comitiva as boas-vindas ao Brasil e 
desejar-lhes uma feliz e produtiva estada entre 
n6s, convido-os a iniciarem os trabalhos desta 
Primeira Reuniao da Comissao Mista e 
antecipo-me a Vossa Excelencia na expressao 
dos meus mais sinceros votos de exito na 
etapa que ora descortinamos nas relac;6es 
bilaterais irano-brasileiras. 

Discurso pronunciado pelo Ministro das 
lndustrias da Republica lslilmica do Ira, Sr. 
Qolamreze Shafei's, na cerim8nia de assinatura 
do Memorandum de Entendimento entre o 
Brasil e o Ira na Sessao Inaugural da Comissao 
Mista, em 26 de setembro de 1988 

His Excellency Mr. Paulo Tarso Flecha de 
Lima, 
Distinguished audience, 

While I express my thanks to your kind words 
in respect of myself as well as to my members 
of delegation, I reciprocally wish all success 
for the people and the Government of Brazil. 
The first meeting of the Joint Economic 
Commission between the Islamic Republic of 
Iran and the Federative Republic of Brazil 
which is being held in a climate full of 
understanding, cordiality and interest towards 
the expansion of economic, political and 
cultural relations between the two countries, 
makes the desire of both sides to further 
deepen and expand such relations. As you are 
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aware, during the rule of the past regime over 
90% of the volume of foreign trade had been 
assigned to the big industrial powers, at the 
top of which laid the U.S.A. and the countries 
of the Western Europe, while the smaller 
countries and the third world ones did not 
enjoy any significant share of the Iranian 
foreign trade market. 

With the occurrence of the Islamic Revolution 
and declared policy of the Islamic Republic of 
Iran "neither East, nor West", the role used to 
be played by the superpowers as well as by 
those industrially advanced powers, declined 
in the sphere of trade and economy of our 
country; we, by contrast, accorded priority to 
expanding of our political as well as 
economical relations with the third world 
countries. Since Brazil, from the standpoint 
of political, economical and industrial 
importance, enjoys a special place and status 
among the third world countries and in the 
world at large, therefore, the Islamic Republic 
of Iran, after the consumation of the Islamic 
Revolution, has accorded prominence to the 
expanding of its relations with this country and 
spares no effort to this end. Holding the first 
meeting of the Joint Economic Commission 
between the two countries is the outcome of 
such effort which has come to fruition today. 

The immense economic, agricultural and 
industrial capability of Iran and Brazil, the 
special status of both countries among the 
third world nations and in the relevant regions, 
diversity of the areas of economic activities of 
both countries which could be in 
complementarity with each other, the high 
number of population and many other 
characteristies can render the relations 
between Iran and Brazil stronger day after day 
and cause the former to expand further. 

Your Excellency, Mr. Paulo Tarso Flecha de 
Lima, 
Distinguished audience, 

Now that after eight years of sacred defence, 
the Government and the nation of the Islamic 
Republic of Iran have delivered themselves 
from the hardships of an inequitable war 
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imposed on it, are in a position to embark on 
post-war reconstruction with more possibilities 
and further peace of mind, and it is natural that 
Brazil endowed with huge industrial 
potentiality can cooperate with us to this end. 

Economic relations of the Islamic Republic of 
Iran with the Federative Republic of Brazil 
have, in the course of the recent years, 
enjoyed an appropriate trend both 
quantitywise and qualitywise. However, we 
appropriate trend both quantitywise and 
qualitywise. However, we believe that this level 
of relations in the light of existing potentialities 
of the two countries is not sufficent and could 
be greatly enhanced. 

I and my delegation who have gathered here 
for holding the first Joint Economic 
Commission between the two countries are 
seeking to explore possibilities and tap ways 
of furthering the political, economical and 
cultural relations with your country. In this 
place I declare that my respective Government 
considers no limitations for such cooperation 
and is thoroughly ready and desirous to 
expand its relations with Brazil in all areas. 

To start the new relations, we propose the 
volume of trade be increased to the ceiling of 
1 ,5 billion US dolars, and for selling of oil to 
Brazil, we declare our readiness to deliver at 
least 150,000 barrels per day. In order to avoid 
single-product-economy, we are ready to 
export non-oil products to Brazil. Brazil, 
reciprocally, can cooperate with us in the 
implementation of many industrial projects 
such as production of cement, glass, 
extraction of sugar from sugar cane, 
chipboard, cattle feed, etc. 

As to the modes of payment, we are ready to 
discuss the matter and consider using specific 
methods such as term credits including 
usance according to which payment will be 
effected after one or several years buy-back 
systems, bilateral trade commission i.e., B.T.C. 
based on selling oil in lieu of implementation of 
industrial projects or any other existing 
methods which may seem proper in this 
connection. Public and private economic 

sectors of the Islamic Republic of Iran are also 
ready to expand their economic and trade 
relations directly with private sectors of Brazil. 

I and my delegation are prepared to discuss 
the various points concerning the scope of 
cooperations in the committees which we 
shall, form, such as the trade, industry and oil 
committees. We propose that a committee be 
set up to make use of the free and idla 
capacities of the factories which meet the 
industrial requirements of both parties. 

In conclusion, I reiterate that there exist no 
restraint whatever for maintenance and 
expansion of political as well as economic 
relations with Brazil and we are interested and 
ready to do the needful to this end. 

Your Excellency, Mr. Paulo Tarso Flecha de 
Lima, 
Distinguished guests, 

I feel certain that the Government of Brazil is 
also reciprocally interested and ready to 
cooperate for further expansion of such 
relations in all areas. I trust that the efforts 
made by the two Governments, the first stage 
of which has been materialized in the 
framework of the present Joint Economic 
Commission, shall be further continued in the 
future subject to maintaining the mutual 
interests of both parties. 

I once again express my appreciation on my 
behalf and on behalf of my delegation for your 
kind words as well as for the warm hospitality 
extended to us by the Government and the 
people of Brazil and I wish a healthy life and 
every success for Your Excellency. 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado, 
interino, das Rela<?oes Exteriores, Embaixador 
Paulo Tarso Flecha de Lima, na sessao de 
encerramento da Primeira Reuniao da 
Comissao Mista Brasil-Ira, no Palacio 
ltamaraty, em 28 de setembro de 1988 

Senhor Ministro, 

Chegamos a Sessao de encerramento da Pri
meira Reuniao da Comissao Mista Brasil-Ira 
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com a clara sensa<;ao do termino de um tra
balho frutffero. Durante tres dias, nossas dele
ga<;oes tiveram a oportunidade de aprofundar 
e estender seus conhecimentos mutuos de 
nossas respectivas realidades. Tiveram, ainda, 
a ocasiao de intercambiar experiencias e im
portantes informa<;oes sabre nossas econo
mias e estruturas de comercio. Mas, acima de 
tudo, encontraram-se em um ambiente de 
compreensao e respeito mutua, que neces
sariamente preparou o caminho para o fortale
cimento das rela<;oes comerciais, entre o Bra
sil e a Republica lslamica do Ira. 

E certo que na Sessao Inaugural Vossa Ex
celencia e eu estabelecemos o clima desta 
primeira Reuniao da Comissao Mista. Ainda 
que o Brasil e a Republica lslamica do Ira 
venham mantendo rela<;oes amistosas ha 
muitos anos, nossos pafses necessitam dos 
mesmos pontos de referencia para balizar o 
desenvolvimento e a expansao de nosso rela
cionamento bilateral. E nesse sentido, estou 
convencido de que Vossa Excelencia pode 
partilhar comigo a satisfa<;ao ante a principal 
conclusao da Comissao Mista. 

As oportunidades comerciais tornaram-se 
mais claras. 0 conhecimento recfproco dos 
procedimentos legais que regem o campo do 
comercio exterior, de cada um de nossos pai
ses, foi consideravelmente enriquecido. As in
forma<;oes sabre nossas respectivas capaci-
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dades de importa<;ao e exporta<;ao foram am
plamente disseminadas. E, nesse momenta, 
nos depararnos com uma lista de projetos es
pecfficos nos quais o Brasil e a Republica Isla
mica do Ira podem cooperar de maneira 
exemplar. 

Desejaria, ainda, salientar, Ministro Shafei's, 
que a visita de Vossa Excelencia ao Brasil 
bem demonstra o grau de relacionamento en
tre nossos dais paises. Vossa Excelencia foi 
recebido em audiencia pelos Excelentissimos 
Senhores o Presidente da Republica e o Pre
sidente do Senado e visitou os Ministros da 
Agricultura, Industria e Comercio, Minas e 
Energia e Ciencia e Tecnologia. Vossa Exce
lencia, acompanhado de sua delega<;ao, pre
para-se para partir rumo a Sao Paulo, onde e 
esperado por um intenso programa de visitas 
as mais representativas industrias do pais. Es
tou certo de que todos esses fatos fa<;am com 
que Vossa Excelencia conhe<;a um pouco 
mais do Brasil e ao mesmo tempo nos possi
bilitem aumentar nosso conhecimento da Re
publica lslamica do Ira. 

Esperemos, Excelencia, que a sua vinda ao 
Brasil, na sua alta condi<;ao de Chefe da Dele
ga<;ao lraniana a Primeira Reuniao da Comis
sao Mista, seja um prenuncio da nova era de 
aprofundada compreensao e coopera<;ao que 
estes minutos finais de trabalho de nossas 
delega<;oes tao bem simbolizam. 
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reuniao dos paises da zona 
de paz e de cooperac;ao 

do atlantico sui em nova york 
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relac;oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no almoCjo oferecido 
aos Chanceleres e Representantes Permanentes dos 
Paises da Zona de Paz e de Cooperac;io do 
Atlintico Sui, em Nova York, em 29 de setembro de 1988 

Senhores Chanceleres, 
Senhores Embaixadores. 

E com grande prazer que vejo aqui reunidos 
os representantes de paises do Atlantica Sui. 

Dois meses atras. tive a satisfagao de inaugu
rar. no Rio de Janeiro, importante reuniao de
dicada ao fortalecimento da cooperagao sui
atlantica e da promogao de nossos objetivos 
comuns de paz, seguranga e desenvolvimen
to. 

Parece-me natural e apropriado que nos en
contremos no contexto da Ouadragesima Ter
ceira Sessao da Assembleia-Geral na ONU. 
Nossos objetivos comuns encontram nas Na
goes Unidas a tribuna mais elevada para sua 
expressao e o instrumento mais idoneo de sua 
realizagao. 

Em 1945, decidiu-se que as Nagoes Unidas 
seriam urn centro destinado a harmonizar as 
agoes dos diversos paises com vistas a pre
serva<tciO da paz e da seguranga, ao desen
volvimento de relagoes amistosas entre os 
Estados e ao favorecimento da cooperagao 
internacional nos campos econ6mico. social e 
humanitario. 

Outro nao foi o sentido, em 1986. da Resolu
gao que declarou o Atlantica Sui como Zona 
de Paz e de Cooperagao. Aquela hist6rica re
solugao reconheceu o especial interesse e 
responsabilidade dos Estados sul-atlanticos 

na promogao da cooperagao regional para a 
paz e o desenvolvimento. Propiciou-nos, as
sim, condig6es para que encontrassemos a 
aprovagao e o apoio da comunidade interna
cional para nossos esforgos. 

A insergao de nossa iniciativa no ambito das 
Nagoes Unidas evidencia o alcance universal 
dos principios e valores que orientam a 
cooperagao e o dialogo sui-atlantica. subli
nhando-lhes o carater nao-excludente. Eviden
cia a necessidade de que toda a comunidade 
internacional respeite rigorosamente o Atlan
tica Sui como Zona de Paz e de Cooperagao, 
abstendo-se de quaisquer medidas que pas
sam interpor obstaculo a consecugao de nos
sos prop6sitos. A luz dessas consideragoes. 
sobressai a importancia de que as conclusoes 
da Reuniao do Rio de Janeiro recebam o 
apoio generalizado dos Membros das Nagoes 
Unidas. 

A medida que consolidamos nossa identidade 
como regiao e nossa afinidade de pontos de 
vista, ganha densidade o processo de entendi
mento e colaboragao entre nossos paises. 
ldentificam-se novas areas de atuagao conjun
ta e novas potencialidades de cooperagao. 
Sabemos que. sem a paz e a seguranga, o 
desenvolvimento economico e social nao se 
pode fazer com impulso plena. lnversamente, 
em condigoes de subdesenvolvimento, a paz 
nao conhece a integridade de sua significa
<tiio. Urn e outro sao aspectos essenciais de 
nosso esfor<tO conjunto. 
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Na condic;ao de coordenador da iniciativa ate 
sua proxima reuniao, conforme deliberac;ao 
dos Estados que participaram da reuniao do 
Rio de Janeiro, o Brasil renova sua disposic;ao 
de dinamizar as ac;oes e medidas que possam 
facilitar a implementac;ao da Declarac;ao de 
1986. Para tanto, nos manteremos em con
sulta com todos os Estados da Zona de Paz e 

de Cooperac;ao. Estou certo de que sabere-
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mos. oportunamente, dar contornos bern defi
nidos aos interesses coincidentes de nossos 
pafses. 

Com a certeza de que sao amplas as pers
pectivas que se abrem a nossos pafses. con
vida todos os presentes a me acompanharem 
em urri brinde pelo estreitamento ainda maior 
de nossos lac;os de amizade e pelo futuro de 
paz e prosperidade de nossos povos. 
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o brasil e a reuniao 
ministerial do grupo do~ 77 

Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relac;oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, na Reuniiio Ministerial 
do Grupo dos 77, em Nova York, em 29 de setembro de 1988 

Senhor Presidente, 

A reuniao ministerial dos paises-membros do 
Grupo dos 77 e oportunidade (mica para tro
carmos ideias sobre a conjuntura economica 
internacional e estabelecermos as bases de 
uma linha de ac;ao concertada nas Nac;oes 
Unidas. A complexidade e a gravidade dos 
problemas que atraem nossas atenc;oes neste 
foro motivaram-me a trazer-lhes aqui a palavra 
do Governo brasileiro. 

Vim com a crenc;a renovada de que a solida
riedade, o entendimento e a cooperac;ao entre 
os paises em desenvolvimento sao caminhos 
obrigat6rios para vencermos nossos desafios. 
A tarefa do Grupo dos 77, que no passado ja 
colheu importantes vit6rias, s6 podera ser 
cumprida com unidade de ac;ao. 

Em minha intervenc;ao no debate geral da As
sembleia da ONU, enfatizei a apreensao dos 
paises em desenvolvimento em face das in
certezas, das injustigas e das incoinpreensoes 
que dominam as relac;oes economicas inter
nacionais. Nao pretendo repetir aqui dados e 
estatisticas que revelam sobejamente nossas 
perdas de posic;ao no mercado mundial. Mas 
creio necessaria reiterar o que ja estamos to
dos cansados de saber: sao nossas socieda
des as que mais se ressentem dos desequill
brios da economia internacional. 

Os anos em que vivemos se caracterizam por 
gravissimas distorc;oes. Recursos de paises 

pobres sao transferidos para pafses ricos. As 
politicas monetarias e comerciais de nac;oes 
industrializadas agravani e ameac;am perpe
tuar a crise do terceiro mundo. 

Os profundos desequilibrios nas contas entre 
as nac;oes desenvolvidas, intimamente ligados 
aos deficits internos e externos da economia 
norte-americana, acarretam a fuga de capitais 
dos paises em desenvolvimento, principal
mente dos mais endividados. Condenadas a 
uma brutal transferencia lfquida de recursos 
para o pagamento de suas obrigac;oes finan
ceiras, as nac;oes do terceiro mundo nao en
contram condigoes de investir no crescimento 
de suas economias. Praticas protecionistas 
cada vez mais sofisticadas continuam a blo
quear nossas exportac;oes. Recorre-se a pres
soes para que abdiquemos de nossas politi
cas de desenvolvimento autonomo e assenta
do nas aspirac;oes de nossos povos. 

E melancolicamente ironico que, quando as 
Nac;oes Unidas readquirem preeminencia na 
defesa da paz, com a promessa de solugao 
para varios conflitos, a comunidade interna
cional nao se conscientize para o imperativo 
de relangar o crescimento economico em to
dos os quadrantes. 

A cooperac;ao economica internacional esta 
agonizante. 

Custa-se a aceitar que o encaminhamento 
dos problemas que debilitam os alicerces da 
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economia internacional depende forc;osamen
te do diillogo e do consenso. E do proprio 
interesse dos pafses desenvolvidos a supe
rac;ao das dificuldades dos pafses em desen
volvimento. Se a crise e global, a todos afe
tando indistintamente, global ha de ser a res
pasta. 

Nem o otimismo roseo das conclusoes ema
nadas da cupula de Toronto pode eludir essa 
necessidade. A opiniao. defendida naquele 
encontro, de que os pafses desenvolvidos 
continuarao a ter indices positivos de cres
cimento nem sequer e endossada por insti
tuic;oes como o Banco Mundial e o FMI. 

E preocupante, e quase desanimador, que, 
hoje, quando necessitamos assegurar as con
dic;oes de nossa modernizac;ao, os pafses em 
desenvolvimento estejam submetidos ao cas
tigo da inflac;ao, a ameac;a de recessao, alem 
de inumeros problemas sociais. 

Alguns dos mais insuspeitos relatorios colo
cados a disposic;ao da Assembleia-Geral da 
ONU criaram urn novo eufemismo para 
qualificar o estado desastroso em que se 
encontram nossas economias, apos terem 
seguido, bern ou mal, a dieta servida como 
revitalizante: fadiga de ajustamento. Creio que 
se deva dizer, ao inves de fadiga, fracasso. 

Mas, eufemismo ou nao, quero registrar que 
vejo surgir entre nos uma nova perspectiva de 
trabalho. 0 que ja nao se tolerava mais, apos 
tantos anos de sucessivos fracassos econo
micos, apos tantos anos de estrangulamentos 
sociais, era a persistencia de convicc;oes 
arraigadas que tanto nos distanciavam de 
nossos objetivos comuns de crescimento. Na 
medida em que constatamos uma fadiga, urn 
desgaste dessas polfticas por muitos apre
goadas, surge a perspectiva de urn novo 
horizonte. 

Os paises desenvolvidos arrogam-se uma 
posic;ao de lideranc;a aquem da missao que 
deveriam ter. lnvestem-se nas func;oes de 
arbitros do ordenamento da economia mun
dial sem se darem conta de que estao cau
sando a perpetuac;ao da desordem gerada no 
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principia da decada. Defendem os privilegios 
que lhes confere seu poder economico -
como o de subsidiar, atraves de fabulosas so
mas, sua produc;ao e seu comercio - en
quanta procuram sufocar qualquer tentativa 
de melhoria de posic;ao, por parte dos pafses 
menos desenvolvidos, que os torne competi
tivos em algum setor. 

Essa tentativa de estrangulamento de nossas 
riquezas e de nossa capacidade de trabalho e 
criac;ao atinge tanto setbres tradicionais, co
mo o agrfcola, quanto as areas de servic;os e 
alta tecnologia. A nova lei de comercio norte
americana e o mais recente exemplo de restri
c;oes impostas aos parses em desenvolvi
mento. 

I nteressados em afastar o risco de uma com
petic;ao aguerrida que possa diminuir seus 
espac;os, os pafses do norte, embora com 
motivac;oes distintas. parecem visar ao mes
mo proposito que se fixaram na area do 
desenvolvimento nuclear: dispondo de uma 
dianteira sobre os demais, querem evitar a 
proliferac;ao do desenvolvimento tecnologico. 
Nao podemos aceitar o surgimento de um 
novo TNP, como se depreende da tentativa de 
negociac;ao de reforma do GATI. 

Na Rodada Uruguai, os pafses desenvolvidos 
tem ignorado o principia da reciprocidade e o 
cumprimento do roll-back nas negociac;oes 
sobre acesso a mercados. Exigem conces
soes da parte dos pafses em desenvolvimento 
em troca da revogac;ao de medidas prote
cionistas. Contrariando a Declarac;ao de Punta 
del Este, questionam o tratamento especial e 
diferenciado em favor das nac;oes do terceiro 
mundo. 

Sao preocupantes as perspectivas da reuniao 
ministerial de avaliac;ao prevista para Mon
treal, em dezembro proximo. Ha indfcios de 
avanc;os, na Rodada. apenas em areas de 
interesse maior dos pafses desenvolvidos, 
sobretudo em servic;os e propriedade inte
lectual. Em areas como a dos produtos 
tropicais, de fundamental importancia para as 
economias de nossos pafses. nao se preve 
progresso. A falta de maior coordenac;ao 
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entre os pafses em desenvolvimento na Roda
da Uruguai - e a.qui falo com toda franqueza 
e autocrftica - tern sido responsavel, tam
bern, por essa perspectiva pouco promissora. 

Nao pode continuar o imobilismo dos paises 
em desenvolvimento frente ao esvaziamento 
do dialogo norte-sui. 

Devemos procurar comandar o processo de 
negociac;ao de reforma das relac;oes econ6-
micas internacionais. Devemos exercitar. ao 
maximo, nossa capacidade de coordenac;ao e 
traduzir, com vontade polftica, o espfrito de 
convergemcia que nos aproxima. 

A passagem, em 1989, do vigesimo quinto 
aniversario do Grupo dos 77, juntamente com 
a aproximac;ao de uma nova decada, oferece 
oportunidade para essa iniciativa. Viabilize
mos, pois, a proposta que apresentamos no 
ECOSOC para a realizac;ao, naquele ano, de 
uma Sessao Especial da Assembleia-Geral 
dedicada a tematica do desenvolvimento. 

Esperamos, Senhor Presidente, que todo o 
potencial da cooperac;ao sui-sui continue a 
ser explorado com empenho e criatividade. 
Temos consciencia das limitac;oes de recur
sos que dificultam ac;oes produtivas. Mas ja 
trilhamos urn born caminho, e o acervo logra
do deve ser preservado e enriquecido. 

Conseguimos em abril ultimo, em Belgrade, 
urn feito hist6rico com a assinatura do Acordo 
para o estabelecimento do Sistema Global de 
Preferemcia Comerciais e a conclusao de sua 
primeira rodada de negociac;oes. Orgulhoso 
de estar contribuindo para o exito desse em
preendimento, o Brasil deseja que o SGPC 
entre em vigor o mais breve possivel. 

A primeira reuniao de Camaras de Comercio e 
Industria dos paises do Grupo dos 77, efetua
da no Rio de Janeiro, em dezembro passado, 

e outra realizac;ao que nos faz confiar nos fru~· 
tos da cooperac;ao sui-sui. 

Somos solidarios com nossos irmaos africa
nos em seus esforc;os para superar os graves 
obstaculos a seu desenvolvimento. Pretende
mos cooperar para a implementac;ao do Pro
grama de Ac;ao para a Recuperac;ao e o De
senvolvimento da Africa, no ambito das Na
c;oes Unidas. 0 progresso dos povos africa
nos e uma causa que transcende as fronteiras 
do continente e exige a ac;ao conjunta de toda 
a comunidade internacional pela reconstruc;ao 
economica dos paises-irmaos. 

Senhor Presidente, 

Se a economia internacional vive hoje mo
menta de definic;oes importantes, nao nos po
demos conformar passivamente com que ou
tras nac;oes tomem decisoes sabre nosso 
destine. Devemos assumir o papel que nos 
cabe: identificar e propor as soluc;oes que 
melhor atendam os anseios de nossos povos. 
Retomemos, entao, a iniciativa do dialogo e 
fac;amos chegar a comunidade internacional 
nossas propostas e reivindicac;oes. 

Animado por esse espfrito de colaborac;ao e 
solidariedade, recorro aqui ao pensamento do 
Presidente Julius Nyerere, expresso na me
morave! Reuniao Ministerial de Arusha, ha 
quase dez anos: ideologias ou sistemas eco
nomicos e politicos nao sao o que o Grupo 
dos 77 compartilha; muitas diferenc;as existem 
entre nos; impoe-se, contudo, nossa unidade 
pela experiencia comum na luta pelo desen
volvimento. 

Fac;amos dessa mensagem do grande esta
dista africano urn estfmulo para renovarmos 
hoje, neste encontro, nosso compromisso em 
favor das indispensaveis mudanc;as na ordem 
economica internacional. 
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brasil e maldivas estabelecem 
relag6es diplomaticas 

Comunicado, de 28 de setembro de 1988, sobre 
o estabelecimento de rela($6es diplomaticas 
entre o Governo do Brasil e o das Maldivas 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo das Maldivas, desejando consoli
dar os lagos de amizade e de cooperagao en
tre os povos dos dais parses, fundamentados 
no respeito pela soberania nacional, igualdade 
e beneffcios reciprocos, decidiram estabelecer 
relag6es diplomaticas a nivel de Embaixadas, 
em 27 de setembro de 1988. A representagao 
em Male sera cumulativa com a Embaixada 
em Nova Delhi. 

Ao obter sua independencia politica da Gra
Bretanha em 1965, as llhas Maldivas, entao 
um protetorado ingles, tornaram-se um sulta
nate independente. Em 1968 foi adotada a for
ma republicana de governo e designado o pri
meiro Presidente, Ibrahim Nasser. 0 atual Pre
sidente, desde 1978, e o Senhor Maomoon 
Abdul Gayoom. 

As Maldivas participam do Movimento Nao-Aii
nhado e da Organizagao da Conferencia Isla
mica, bem como do Commonwealth. Mantem 
relag6es diplomaticas com cinquenta paises, 
dos quais s6 cinco (india, lraque, Libia, Pa
quistao e Sri Lanka) tem representagao diplo
matica permanente na capital, Male, onde 
existe tambem uma repartigao consular norte
americana. A atividade econ6mica fundamen
tal se limita a pesca e ao turismo. Este tem-se 
desenvolvido muito, sobretudo a partir de 
1972, havendo ja 52 ilhas, do total de 1.1 00, 
equipadas para receber visitantes - sobretu
do da Europa Ocidental e do Japao. 0 parcei
ro comercial tradicional das Maldivas e Sri 
Lanka, mas tem havido diversificagao de co
mercia nos ultimos anos, encontrando-se nas 

ilhas produtos procedentes da india, de Cin
gapura, da Australia, do Japao e da Republica 
Popular da China. 

designagao de embaixadores 
brasileiros 

Antonio Sabino Cantuaria Guimaraes, para 
Embaixador em Rabat, em 16.08.88; 

Guy Marie de Castro Brandao, para Embaixa
dor em Sofia, em 16.08.88; 

Ivan Velloso da Silveira Batalha, para Ernbai
xador em Budapeste, em 16.08.88; 

Jose Arthur Denot Medeiros, para Embaixador 
em Paramaribo, em 16.08.88; 

Paulo Guilherme Vilas-Boas Castro, para Em
baixador em Sao Domingos, em 16.08.88; 

Adolpha Correa de Sa e Benevides, para 
Embaixador em Quito, em 18.08.88; 

Carlos Augusto Proenga Rosa, para Embaixa
dor no Cairo, em 18.08.88; 

Lyle Amaury Tarrisse da Fontoura, para Em
baixador em Ancara, em 29.08.88; 

Marcos Antonio de Salvo Coimbra, para Em
baixador em Atenas, em 29.08.88; 

Mauro Mendes de Azeredo, para Embaixador 
na Guatemala, em 29.08.88. 

entrega de credenciais de 
embaixadores estrangeiros 

Ali Suleiman AI-Aujali, da Libia, em 22.07.88; 

Alex Rumamby, da Indonesia, em 01.08.88; 
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Constantin Dumitrescu, da Romenia, em 01. 
08.88; 

Shen Yuano, da Republica Popular da China, 
em 08.08.88; 
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Leonid Filippovich Kuzmin, da U.R.S.S., em 
02.09.88; 

Vladimir Gulla, da Tchecoslovaquia, em 22.09. 
88. 
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comunicado conjunto brasil-angola 

Texto do Comunicado Conjunto assinado por suas 
Excelencias o Ministro de Estado, interino, das Re
lac;:oes Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha 
de Lima, e o Senhor Pedro de Castro Van-Dunen 
"Loy·, Ministro de Estado para a Esfera Produtiva e 
Ministro da Energia e Petr61eos da Republica 
Popular de Angola, em 5 de julho de 1988 

Na presenc;:a do Senhor Pedro de Castro Van
Dunen "Loy", Ministro de Estado para a Esfera 
Produtiva e Ministro da Energia e Petr61eos da 
Republica Popular de Angola, e do Embaixador 
Paulo Tarso Flecha de Lima, Ministro de Estado, 
interino, das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil, representantes dos dois 
Governos assinaram hoje, dia 5 de julho de 1988, 

os seguintes instrumentos: 
1) Contrato de reestruturac;:ao da dfvida da Repu

blica Popular de Angola para com a Republica 
Federativa do Brasil; 

2) Convenios de credito; 
3) Contrato de fornecimento de petr61eo para o 

Brasil. 

2. Pelo lado brasileiro, o Senhor Mario Jorge 
Gusmao Berard, Presidente do Banco do Brasil, e 
o Senhor Luiz Paulo Pretti Miranda, da CACEX, as
sinaram OS convenios de credito; e 0 Senhor Wag
ner Freire, Presidente da BRASPETRO, o contrato 
de fornecimento de petr61eo. Pelo lado angolano, a 
Senhora Maria Madalena Ramalho, do Ministerio 
das Financ;:as, assinou o contrato de fornecimento 
de petr61eo; o Senhor Helder Cirilo, do Banco 
Nacional de Angola, o contrato de reestruturac;:ao 
da dfvida angolana, e OS convenios de credito. 

3. As novas linhas de credito concedidas pelo 
Brasil, no montante total de US$ 235 milh6es, 
propiciarao um incremento do intercambio bilateral 

e deverao ampliar a presenc;:a comercial brasileira 
em Angola. A linha de Iongo prazo, destinada a 
continuac;:ao da construc;:ao da hidreletrica de Ca
panda, representa contribuic;:ao substancial a efeti
va implementac;:ao de projeto considerado priorita
rio pelo Governo angolano. Os Governos brasilei
ros e angolano devem reunir-se ainda este ano pa
ra examinar a finalizac;:ao de uma obra que consti
tuira significative exemplo de trabalho da engenha
ria nacional em terras africanas. 

4. 0 contrato de reestruturac;:ao da divida evi
dencia o interesse brasileiro em apoiar Angola nes
sa diflcil conjuntura que o pais atravessa, em que 
necessita concentrar todos os recursos disponiveis 
para a defesa de sua soberania. 0 Brasil, cons
ciente dessa situac;:ao, nao hesitou em conceder a 
Angola condic;:oes especiais nessa negociac;:ao, 
procurando, com isso, demonstrar o seu apoio as 
iniciativas angolanas para reestruturar sua econo
mia e ainda fazer face ao esforr;:o de guerra. 

5. 0 Governo brasileiro ressalta, a prop6sito, 
a pontualidade com que o Governo angolano tem 
saldado seus compromissos com o Brasil, fato que 
contribui para assegurar a solidez das relar;:oes co
merciais e financeiras entre os dois paises. 

6. 0 Ministro Loy reconhece o firme apoio do 
Governo brasileiro ao reforr;:o das relac;:oes econ6-
mico-comerciais entre os dois paises e reafirma a 
vontade do Governo angolano em prosseguir no 
Programa de Saneamento Econ6mico e Finan
ceiro, que, em sua opiniao, devera dinamizar as 
estruturas produtivas do pais e propiciar sua inte
grac;:ao na comunidade financeira internacional. 
Nessas condir;:oes, o incremento da participac;:ao 
de empresas brasileiras nos programas de desen
volvimento da economia angolana tornar-se-a mais 
promissor, especialmente se for levada em conta a 
posic;:ao de Angola no contexto de desenvolvimen-
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to da Africa Austral e seu papel de coordenador do 
programa energetico no ambito do SADCC (Confe
rencia de Coordena~ao para o Desenvolvimento da 
Africa Austral). 

7. 0 fornecimento ampliado de petr61eo 
angolano para o Brasil vai suprir necessidades 
importantes da economia nacional e torna Angola 
um importante fornecedor do pais. 0 Governo 
brasileiro manifesta, desde ja, seu interesse em 
intensificar os vinculos no setor petrolifero com 
Angola, com vistas a plena realiza~ao do potencial 
de coopera~ao que existe nesse dominio. 

8. 0 novo quadro institucional estabelecido 
entre Angola e o Brasil coloca as rela~oes entre os 
dois paises em um novo patamar e revela a deci
sao politica de ambos os Governos de consolida
rem e diversificarem seus la~os de coopera~ao. 
Nessa sentido, ambos os Governos manifestam a 
inten~ao de acelerar os entendimentos para a reali
za~ao, em breve, de nova Reuniao da Comissao 
Mista Bilateral, como forma de sistematizar as rela
~6es economico-comerciais, culturais e de coope
ra~ao tecnica entre os dois paises. 

9. 0 Ministro Loy deu conhecimento ao 
Governo brasileiro dos contatos que manteve com 
autoridades dos Estados Unidos da America no 
prosseguimento dos esfor~os do Governo da 
Republica Popular de Angola para encontrar uma 
solu~ao negociada para a guerra de agressao por 
parte do Governo da Africa do Sui, de que e vitima 
o povo angolano. 

10. Nesse sentido, o Ministro Loy reafirmou o 
prop6sito do Governo de Angola de continuar a 
defender a independencia da Namibia como 
condi~o para que se ponha em pratica um acordo 
de paz na Africa Austral. 

11. 0 Ministro Loy informou as autoridades 
brasileiras que parte do territ6rio de Angola conti
nua ocupado pelo exercito da Africa do Sui, que 
usa, ilegalmente, o territ6rio da Namibia como 
trampolim para sua agressao imperialista contra 
Angola e outros paises vizinhos. 

12. Reafirmou,· ainda, o Ministro Loy que a 
presen~a de tropas cubanas em Angola e uma 
decisao soberana do Governo da RPA, de acordo 
com normas estabelecidas na Carta das Na~oes 
Unidas e resultaram das agressoes da Africa do 
Sui. 

108 

13. Espera-se que a pr6xima visita do Presi
dente Jose Sarney a Angola venha consolidar, ain
da mais, os la~os politicos e economicos que 
unem os dois paises. 

Feito em Brasma, em OS de julho de 1988. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil, 
Ministro de Estado, lnterino, das Rela~oes Exte
riores 

Paulo Tarso Flecha de Lima 

Pelo Governo da Republica Popular de Angola, 
Ministro de Estado para a Esfera Produtiva e Mi
nistro da Energia e Petr61eos da Republica Popular 
de Angola 

Pedro de Castro Van-Dunen "Loy" 

acordos brasil-china 
Memorando qe Entendimento para a 

coopera~ao no campo da assistencia social 
entre a Funda~ao Legiao Brasileira de 

Assistencia e a "China Association 
for SOS Children Village", assinado 

em 5 de julho de 1988 

A Senhora Marly Macieira Sarney, Presidente do 
Conselho Consultive da Funda~ao Legiao Brasilei
ra de Assistencia, institui~ao governamental, 6rgao 
vinculado ao Ministerio da Previdencia e Assisten
cia Social da Republica Federativa do Brasil, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, 

e 
A Senhora Kang Keqing, Presidente da Funda~ao 
lnfantil da Republica Popular da China, 

Decidem firmar o presente Memorando de Entendi
mento com vistas ao desenvolvimento de ativida
des de assistencia social em beneficio das crian~as 
necessitadas do Brasil e da China, com a inter
veniencia do Ministerio das Rela~oes Exteriores do 
Brasil e do Ministerio dos Assuntos Civis da Repu
blica Popular da China. 

CONSIDERANDO: 

que a Funda~ao Legiao Brasileira de Assistencia 
detem larga experiencia na presta~ao de assist€m
cia social a crian~as necessitadas, mediante pro
gramas de desenvolvimento social e de atendi
mento a crian~as; 
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que a China Association for SOS Children Village 
detem ampla experiencia na presta9ao de assisten
cia social a crian9as necessitadas; 

que a colabora9ao entre as institui96es brasileira e 
chinesa contribuiria positivamente para aperfei9oar 
essa assistencia, 

RESOLVEM: 

que ambas as Partes envidarao esfor9os no senti
do de prestar assistencia recfproca no campo da 
assistencia social, a fim de se beneficiar da expe
riencia recolhida na formula9ao e execu9ao de 
seus diferentes programas de amparo a crian9a 
necessitada; 

que a acima mencionada assessoria far-se-a por 
intermedio de troca de informa96es, publica96es 
tecnicas, consultorias e outros meios acordados 
pelas Partes; 

que, para o cumprimento dos objetivos acima des
critos, sao criados dois Grupos de Trabalho, res
pectivamente presididos pelas Signatarias e coor
denados, pelo lado brasileiro, pela Funda9ao Le
giao Brasileira de Assistencia, e, do lado chines, 
pel a China Association for SOS Children Village. Os 
Grupos de Trabalho contarao com o apoio e a as
sessoria do Ministerio das Rela96es Exteriores do 
Brasil e do Ministerio dos Assuntos Civis da China; 

que ambas as Partes poderao vir a prestar, em fu
turo proximo, e mediante a celebra9ao de outros 
Memorandos de Entendimento deste mesmo gene
ro, assistencia recfproca no campo da assistencia 
social aos deficientes e a terceira idade. 

Este Memorando de Entendimento entra em vigor 
na data de sua assinatura. 

Feito em Beijing, em 05 de julho de 1988, em dois 
exemplares originais nas lfnguas portuguesa e chi
nesa, sendo ambos os textos igualmente autenti
cos. 

Presidente do Conselho Consultive da Funda9ao 
Legiao Brasileira de Assistencia 

Marly Macieira Sarney 

Presidente da Funda9ao lnfantil da Republica Po
pular da China 

Kang Keqing 

Protocolo de CooperaC1iO na area de tecnologia 
industrial, assinado em 6 de julho de 1988 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Popular da China 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Com base no Acordo de Coopera9ao Cientffica e 
Tecnol6gica, assinado entre o Governo da Republi
ca Federativa do Brasil e o Governo da Republica 
Popular da China, em Beijing, em 25 de mar9o de 
1982, e no Acordo Comercial, celebrado em 
Beijing, em 7 de janeiro de 1978; 

Tendo em vista o Protocolo de Entendimento firma
do em Brasilia, em 112 de novembro de 1985, e 

Desejosos de desenvolver, em bases mutuamente 
vantajosas, a coopera9ao pilateral no campo da 
pesquisa e desenvolvimento na area de tecnologia 
industrial, e de estimular a transferencia recfproca 
de tecnologias, a presta9ao mutua de servi9os, as 
opera96es comerciais e os investimentos indus
triais nos dois pafses, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

A coopera9ao tecnol6gica industrial de que trata o 
presente Protocolo sera efetuada atraves das se
guintes modalidades: 
a) intercambio de informa96es sobre patentes, li

cen9as e tecnologias industriais, bem como 
troca de listas de tecnologias disponfveis em 
cada Parte Contratante; 

b) transferencia de tecnologia; 
c) pesquisa e desenvolvimento conjunto e coor-

denado de novas tecnol<:>gias industriais; 
d) investimentos; 
e) presta9ao de servi9os; 
f) outras formas de coopera9ao acordadas entre 

as Partes Contratantes. 

ARTIGO II 

1. Com vistas a implementayaO do presente 
Protocolo, as Partes Contratantes poderao concluir 
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programas de cooperacrao, com base nos quais 
agencias e empresas dos dois paises poderao 
desenvolver a cooperacrao tecnol6gica industrial. 
Estes programas serao negociados, por via diplo· 
matica, pelas Partes Contratantes. 

2. Cada programa designara as entidades 
responsaveis pela sua implementacrao, bern como 
estabelecera as condicroes e as areas de coope
racrao. 

ARTIGO Ill 

1. Os programas de cooperacrao desenvolvi
dos no ambito do presente Protocolo serao exami
nados pela Comissao Mista de Cooperacrao Cienti
fica e Tecnol6gica prevista no Acordo de Coopera-
9ao Cientffica e Tecnol6gica de 1982, ou pela Co
missao Mista Comercial prevista no Acordo Comer
cia! de 1978, de acordo com a natureza predomi
nantemente cientifico-tecnol6gica ou comercial da 
cooperacrao. 

ARTIGO IV 

1. Cada Parte Contratante facilitara a entrada 
no seu territ6rio, bern como a saida do mesmo, de 
pessoal ou equipamento vinculado as atividades 
de cooperacrao no quadro do presente Protocolo. 

2. Cada Parte Contratante concedera aos na-
cionais da outra os meios necessaries para a reali
zacrao das atividades previstas no presente Proto
colo. 

ARTIGOV 

Cada Parte Contratante arcara com os custos de 

sua participacrao nas atividades de cooperacrao no 
quadro do presente Protocolo. Conf6rme o princi
pia de reciprocidade, as despesas de viagem inter
nacional estarao a cargo do pafs que envia, e as 
outras despesas decorrentes da visita estarao a 
cargo do pais anfitriao. Os meios especfficos serao 
acordados nos programas de cooperacrao por am
bas as Partes Contratantes. 

ARTIGOVI 

Dispositivos referentes a patentes, licenc;as, dese
nhos, segredos comerciais e direitos de proprieda-
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de, decorrentes de atividades de cooperacrao no 
quadro do presente Protocolo, serao regulados 
segundo a legislacrao narin.,al de cada pais e as 
disposicroes dos convenios internacionais sabre a 
materia de que facram parte ambos os paises. 

ARTIGO VII 

1. Cada uma das Partes Contratantes notifica
ra a outra da aprovacrao do presente Protocolo, o 
qual entrara em vigor na data de recebimento da 
segunda dessas notificacr6es. 

2. 0 presente Protocolo tera a vigencia de 
quatro anos e sera automaticamente renovado por 
periodos sucessivos de urn ano, a menos que uma 
das Partes Contratantes comunique por escrito a 
outra sua decisao de termina-lo, com antecipacrao 
minima de seis meses. 

3. 0 termino do presente Protocolo nao afeta
ra 0 desenvolvimento das atividades em execucrao 
dele decorrentes, ate sua conclusao. 

Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de 
1988, em dois exemplares originais, nas linguas 
portuguesa e chinesa, sendo ambos os textos 

igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Popular da China 
Qian Qichen 

Convenio sobre cooperac.tao no dominic da 
medicina e dos tarmacos tradicionais, 

assinado em 6 de julho de 1988 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Popular da China 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Reconhecendo a importancia da cooperacrao cien
tffica e tecnol6gica no dominic da medicina e dos 
farmacos tradicionais entre os dois pafses; 

Ten do em conta o disposto no Artigo II do Acordo 
de Coopera9ao Cientffica e Tecnol6gica entre o 
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Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da Republica Popular da China, concluido 
em Beijing, em 25 de mar~o de 1982, e 

Em conformidade com as areas prioritiuias para a 
Coopera~ao Cientifica e l ecnol6gica definidas no 
Artigo I do Ajuste Complementar ao Acordo de 
Coopera~ao Cientifica e T ecnol6gica, de 29 de 
maio de 1984, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes Contratantes se comprometem a promo
ver e a implementar, por entendimento mutuo, a 
coopera~ao cientifica e tecnol6gica no dominic da 
medicina e dos farmacos tradicionais e da produ
~ao de farmacos tradicionais destinados ao com
bate a doen~as tropicais. 

ARTIGO II 

A Parte brasileira designa como Entidade Coopera
dora do presente Conv{mio o Minish~rio da Saude, 
e como Entidade Executora a Funda~ao Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ). A Parte thinesa, por sua vez, de
signa a Administra~ao Eiltatal de Medicina e Far
maces Tradicionais da C~ina e o Centro de Inter
cambia lnternacional de Medicina e Farmacos Tra
dicionais da China, respectivamente, como Entida
des Coordenadora e Executora do presente Con
venia. 

ARTIGO Ill 

A coopera~ao sera promovida pelos seguintes me
canismos: 
a) intercambio de cientistas e de miss6es; 
b) pesquisas conjuntas e desenvolvimento de 

fontes de materias-primas dos fiumacos tradi
cionais; 

c) desenvolvimento conjunto de processes de 
produ~ao de medicamentos tradicionais e de 
principios ativos; 

d) colabora~ao na profilaxia com a medicina e os 
fiumacos tradicionais, e na forma~ao do pes
seal de medicina e fiumacos tradicionais; 

e) outras formas de coopera~ao cientifica e tec
nol6gica a serem acordadas entre as Partes 
Contratantes. 

ARTIGOIV 

1. Com o objetivo de definir, programar e ava
liar as a~6es decorrentes do presente Convenio, as 
Entidades Coordenadoras citadas no Artigo Ill indi
carao representantes para integrar um Grupo de 
Trabalho conjunto, que se reunira, alternadamente, 
na Republica Federativa do Brasil e na Republica 
Popular da China, em datas a serem determinadas 
por via diplomatica. 

2. A Comissao Mista Brasil-China de Ciencia e 
T ecnologia prevista no A cor do de Cooperac;ao Ci
entifica e Tecnol6gica, de 25 de maio de 1982, sera 
informada sobre as ac;6es empreendidas no ambi
to do Grupo de Trabalho Conjunto estabelecido 
pelo paragrafo 1 do presente Artigo. 

ARTIGOV 

Os resultados da cooperac;ao, no caso de neces
sidade de proter;;:ao ao direito de propriedade inte
lectual, deverao respeitar a legislac;ao nacional de 
cada pais e os convenios internacionais que rejam 
a materia, dos quais as Partes Contratantes sao 
signatiuias. 

ARTIGOVI 

As formas de aplicac;ao e de explora~ao dos resul
tados da coopera~ao serao decididos de comum 
acordo entre as Partes Contratantes. 

ARTIGO VII 

1. 0 presente Convenio entrara em vigor na 
data de sua assinatura. 
2. 0 presente Convenio tera a durac;ao de 5 
(cinco) anos e sera automaticamente renovado por 
iguais periodos, salvo se uma das Partes Contra
tantes comunicar a outra, por via diplomatica e 
com antecipa~ao minima de 6 (seis) meses, sua 
decisao de denuncia-lo. 

3. 0 presente Convenio podera ser alterado, 
par troca de Notas diplomaticas, mediante entendi
mento entre as Partes Contratantes. 

4. Em caso de denuncia do presente Conve
nio, os projetos em execur;;:ao nao serao afetados 
ate sua conclusao, a menos que as Partes Contra
tantes convenham de modo diferente. 
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Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de 
1988, em dois originais, nos idiomas portugues e 
chines, sendo ambos os textos igualmente auten
ticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Popular da China 
Oian Qichen 

Ajuste Complementar ao Acordo de 
Cooperactio Cientifica e Tecnol6gica sobre 
cooperactio no campo da pesquisa cientifica e 
do desenvofvimento tecno16gico no setor de 
transportes, assinado em 6 de julho de 1988 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 
0 Governo da Republica Popular da China 
(doravante denominados ~Partes Contratantes"), 
Considerando o interesse reciproco em incremen
tar a Coopera9ao no Campo dos Transportes, e 

Em conformidade com o Acordo de Coopera9ao 
Cientifica e Tecnol6gica entre a Republica Federati
va do Brasil e a Republica' Popular da China, as
sinado em Beijing, em 25 de mar90 de 1982, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes Contratantes promoverao a coopera9ao 
mutua no campo dos transportes, no tocante aos 
seus aspectos cientificos, tecnol6gicos e economi
cos, com base nos principios de beneficios mu
tuos, igualdade e reciprocidade. 

ARTIGO II 

As Partes Contratantes acordam que as institui96es 
governamentais responsaveis pela implementa9ao 
do presente Ajuste Complementar serao, pelo lado 
brasileiro, a Secretaria de Assuntos lnternacionais 
do Ministerio dos Transportes, como coordenado
ra, e a Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes - GEIPOT, como executora; e, pelo 
lado chines, o Escrit6rio de Assuntos lnternacionais 

do Ministerio das Comunica96es da Republica Po-
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pular da China, como institul9ao coordenadora, e o 
Escrit6rio de Ciencia e Tecnologia do Ministerio 
das Comunica96es da Republica Popular da Chi
na, como executora. 

ARTIGO 111 

As Partes Contratantes concordam em cooperar 
nas seguintes areas: 
a) planejamento de transportes; 
b) engenharia rodoviaria, fluvial e de portos mari

times; 
c) tecnologia de transportes rodoviario e fluvial; 
d) administra9ao, gerenciamento e opera9ao de 

transportes aquatico e terrestre; 
e) conserva9ao de energia e materias-primas; 
f) · prote9ao do meio ambiente; 
g) inspe9ao de padroniza9ao e controle de quali

dade,e 
h) outras areas mutuamente acordadas, 

ARTIGOIV 

A coopera9ao mencionada no Artigo Ill do presen
te Ajuste Complementar paden~ incluir as seguintes 
modalidades: 
a) intercambio de materias e informa96es cientifi

cas e tecnol6gicas, no idioma da Parte que 
oferece, ou, preferivelmente, em idioma ingles; 

b) intercambio de peritos ou pessoal tecnico para 
troca de conhecimentos e de experiencias 
adquiridas; 

c) organiza9ao conjunta de simp6sios e semi
naries; 

d) pesquisa e desenvolvimerito conjunto de no
vas tecnicas e de tecnologia, bem como de 
novas produtos e equipamentos; 

e) intercambio de amostras, dados, instrumentos 
e componentes para teste e avalia9ao; 

f) outras formas de coopera9ao mutuamente 
acordadas. 

ARTIGOV 

1. · Para implementa9ao da coopera9ao previs
ta no Artigo Ill do presente Ajuste Complementar, 
projetos e metas especificas, responsabilidades e 
disposi96es apropriadas serao definidas pelas 
agencias coordenadoras e executoras menciona
das no Artigo 11 do presente Ajuste Complementar, 
atraves da conclusao de pianos especificos de 

implementa9ao de projetos. 
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2. As Partes Contratantes, de acordo com as 
legisla~oes de seus respectivos pafses e segundo 
suas possibilidades, estimularao as institui~oes 

executoras do presente Ajuste Complementar e 
6rgaos a elas relacionados a proverem os servi~os 
e acessos necessaries em seu territ6rio para as 
atividades de coopera~ao previstas nos pianos 
especfficos de implementa~ao de projetos. 

ARTIGOVI 

1. As Partes Contratantes acordam que as ins
titui¢es mencionadas no Artigo II se consultarao 
reciprocamente, por correspondencia, sabre as ati
vidades de coopera~ao e sabre outras materias. 

2. Urn Grupo de Trabalho conjunto integrado 
por funcionarios indicados pelas Partes Contratan
tes reunir-se-a, alternadamente na Republica Fede
rativa do Brasil e na Republica Popular da China, 
em datas a serem determinadas por via diploma
tica, para revisar e definir programas de coopera
~o e examinar temas relevantes que digam respei
to a tal coopera~ao. 

3. 0 programa de coopera~ao sera submeti
do a Comissao Mista Brasil-China de Cooperac;ao 
Cientffica e Tecnol6gica, prevista no Artigo IV do 
Acordo de Coopera~ao Cientffica e Tecnol6gica 
entre a Republica Federativa do Brasil e a Republi
ca Popular da China. 

ARTIGOVII 

1. As informac;oes trocadas entre as institui
c;oes coordenadoras e executoras e 6rgaos a elas 
vinculados nao serao transferidas a terceiros sem o 
consentimento por escrito da Parte provedora. T a is 
informac;oes poderao ser livremente utilizadas pe
las instituic;oes coordenadoras e executoras e 6r
gaos a elas vinculados. 

2. 0 intercambio de informac;oes previsto no 
presente Ajuste Complementar nao incluira a con
cessao ou transferencia de licen~a de quaisquer 
patentes da institui~ao que detiver a informa~ao. 

3. A Parte provedora nao sera responsavel 
pela adaptabilidade das informac;oes transmitidas a 
Parte receptora. 

4. 0 resultado da cooperac;ao sera de pro
priedade de ambas as Partes Contratantes, e nao 

sera transferido ou fornecido a terceiros sem o con
sentimento previa de ambas as Partes. 

ARTIGOVIII 

Para implementar a cooperac;ao estabelecida nos 
termos do presente Ajuste Complementar, a Parte 
que envia submetera antecipadamente, atraves dos 
canais diplomaticos, os names e Curricula Vitae 
dos peritos e pessoal tecnico visitante. A Parte que 
envia cobrira todas as despesas de viagens interna
cionais e internas, enquanto que a Parte que rece
be sera responsavel pelos custos de hospedagem, 
alimentac;ao e transporte urbana. 

ARTIGOIX 

0 presente Ajuste Complementar entrara em vigor 
na data de sua assinatura e tera uma vigencia de 
cinco anos. Sera renovado automaticamente por 
perfodos iguais e sucessivos, a menos que uma 
das Partes Contratantes comunique a outra, por via 
diplomatica, sua decisao de termina-lo, com uma 
antecedencia mfnima de seis meses. 0 termino do 
presente Ajuste Complementar nao afetara a im
plementa~ao de projetos em execu~ao, a menos 
que as Partes decidam de maneira diversa. 

Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de 
1988, em dois exemplares nos idiomas portugues, 
chines e ingles, sendo todos os textos igualmente 
autenticos. Em caso de divergencia de interpre
ta~ao, o texto em ingles prevalecera. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Popular da China 
Qian Qichen 

Protocolo sobre aprova11ao de pesquisa e 
produ11io de satelite de recursos da terra, 
assinado em 6 de julho de 1988 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 
0 Governo da Republica Popular da China 
(doravante denominados "Partes"), 

Tendo presente que a intensificac;ao da coopera
c;ao na area espacial e urn dos objetivos do Ajuste 
Complementar, de 29 de maio de 1984, ao Acordo 
de Cooperac;ao Cientffica e T ecnol6gica, de 25 de 
marc;o de 1982; 
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Reafirmando a sua determinac;ao de fortalecer os 
vfnculos bilaterais na area de alta tecnologia; 

Expressando a sua satisfac;ao diante do fato de 
que, por meio de esforc;os conjuntos, alcanc;ou-se 
progresso substancial na cooperac;ao tecnol6gica 
na area espacial; 

Tendo em vista a Troca de Netas sabre o assunto, 
efetuada em Beijing, a 30 de abril de 1988, pelos 
Chanceleres dos dois pafses, 

Chegaram ao seguinte entendimento: 
1. As Partes consideram aprovado o Relat6rio 
de Trabalho sabre a Pesquisa e Produc;ao Conjun
ta do Satelite Sino-Brasileiro de Recursos da Terra, 
assinado em Beijing, no dia 04 de marcro de 1988, 
pelo Institute de Pesquisas Espaciais (INPE) e a 
Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST). 

2. As duas Partes designam, respectivamente, 
o Institute de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE) 
e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial 
(CAST) como entidades executoras para a pesqui
sa e produc;ao conjunta do Satelite Sino-Brasileiro 
de Recursos da Terra, cabendo-lhes celebrar os 
atos necessaries para a execucrao do projeto para 
a pesquisa e produc;ao conjunta do Satelite de Re
cursos da Terra. 

3. 0 presente Protocolo entrara em vigor na 
data de sua assinatura. 

Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de 
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas 
portugues, chines e ingles, sendo todos os textos 
igualmente autenticos. Em caso de divergencia de 
interpretac;ao, prevalecera o texto em ingles. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Popular d_a China 
Qian Qichen 

Ajuste complementar ao Acordo de 
CooperaCiio cientffica e tecnol6gica em materia 
de energia ellttrica, incluindo a energia 
hidreh!trica, assinado em 6 de julho de 1988 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e 
e 
0 Governo da Republica Popular da China 

(doravante denominados "Partes Contratantes"), 
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Tendo em vista a importancia do setor energetico 
no processo de desenvolvimento e modernizac;ao; 

Considerando o interesse recfproco em incremen
tar a cooperac;ao tecnol6gica no campo da energia 
eletrica, incluindo a energia hidreletrica, e 

Com base no Acordo de Cooperac;ao Cientffica e 
T ecnol6gica entre o Governo da Republica Federa
tiva do Brasil e o Governo da Republica Popular da 
China, assinado em Beijing, em 25 de marc;o de 
1982, e na secrao 4 do Ajuste Complementar ao 
Acordo de Cooperacrao Cientffica e Tecnol6gica 
entre os dois Governos, assinado em Beijing, em 
29 de maio de 1984, 

Acorrhm o seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes Contratantes promoverao a cooperacrao 
entre si em materia de energia eletrica, incluindo a 
energia hidreletrica, em seus aspectos economicos 
e tecnol6gicos, com base no principia de beneff
cios mutuos. 

ARTIGO II 

As Partes Contratantes designam, como entidades 
responsaveis pela execucrao do presente Ajuste 
Complementar, respectivamente a empresa Cen
trais Eletricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, vin
culada ao Ministerio das Minas e Energia do Brasil, 
e o Departamento de Cooperacrao lnternacional do 
Ministerio da Energia da Republica Popular da Chi
na, doravante denominadas "Entidades Executo
ras•. 

ARTIGO Ill 

A cooperacrao de que trata o presente Ajuste Com
plementar far-se-a na area de competencia das En
tidades Executoras, de acordo com a legislac;ao 
nacional respectiva, mediante contratos especffi
cos, e incluira, alem de outras formas mutuamente 
acordadas, servicros de assessoramento em todos 
os setores da energia eletrica, incluindo a energia 
hidreletrica, especialmente a realizacrao de pesqui
sas e estudos sobre planejamento, construcrao, 
operacrao e administrac;ao de novas instala¢es ou 
organizac;ao e gerenciamento de instalac;oes exis
tentes, em seus aspectos tecnicos, administrativos, 
economicos, financeiros e comerciais. 
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ARTIGOIV 

A coopera9ao entre as Entidades Executoras do 
presente Ajuste Complementar realizar-se-a atraves 
do intercambio de informa96e~ e documenta9ao, 
missoes tecnicas, missoes de estudo e estagios de 
treinamento para peritos, alem de outras formas de 
coopera9ao a serem acordadas entre tais Enti
dades. 

ARTIGOV 

1. As informa96es intercambiadas entre as 
Entidades Executoras poderao ser transferidas a 
terceiros mediante o consentimento por escrito da 
Entidade que fornecer a informa9ao. As Entidades 
Executoras permitirao, entretanto, a utiliza9ao, pe
las subsidiarias, das informa96es transferidas entre 
si. 

2. 0 intercambio de informa96es previsto no 
presente Ajuste Complementar nao incluira a con
cessao ou transferencia de licen9as de quaisquer 
patentes, mesmo aquelas em utiliza9ao, e nao ate
tara qualquer outro direito de propriedade de pa
tentes da Entidade Executora que detem a infor
mayao. 
3. Os documentos solicitados por uma das 
Entidades Executoras serao fornecidos gratuita
mente pela outra Entidade Executora, caso se tra
tar de informa9ao de rotina. Se a elabora9ao do 
documento solicitado envolver despesas, a Entida
de Executora solicitante devera ser comunicada 
sobre o montante a ser pago, bem como expressar 
por escrito sua concordancia quanto ao total de 
tais despesas e quanto a forma de pagamento. 

4. Quando uma Entidade Executora preparar 
estudos especiais, fora da rotina de trabalho, a pe
dido da outra Entidade Executora, as despesas dai 
decorrentes, referentes somente a pessoal e a uso 
de equipamentos especificos, tais como computa
dores, deverao correr por conta da Entidade solici
tante, e seu calculo sera acordado entre as Entida
des Executoras. 

ARTIGOVI 

1. Em base de reciprocidade, as despesas 
incorridas por missoes tecnicas e missoes de estu
do na Entidade Executora que recebe correrao a 

conta desta ultima. Os custos do.s cursos especiais 
e dos estagios para peritos serao acordados pelas 
Entidades Executoras e incluirao despesas de via
gem e hospedagem. 

2. 0 total das despesas relativas a participa
yaO de peritos em cursos especiais sera aprovado 
previamente pela Entidade Executora que envia 
tais peritos. 

3. Os tecnicos e especialistas intercambiados 
entre as Entidades Executoras, para efeitos de im
plementayao do presente Ajuste Complementar, 
deverao ter seus names e "Curricula" submetidos 
pela Entidade Executora que envia a Entidade Exe
cutora que recebe, com uma antecedencia minima 
de um mes em rela9ao a data de inicio da missao 
ou do treinamento. 

ARTIGOVII 

1. Uma Entidade Executora podera colocar 
especialista a dispoSi9aO da outra Entidade Execu
tora, mediante solicita9ao desta ultima, caso hou
ver, a criterio da Entidade Executora que envia, dis
ponibilidade de tecnicos e especialistas na area de 
interesse da Entidade Executora solicitante. 
2. 0 periodo maximo de estada de um espe
cialista colocado a disposiyaO da Entidade Execu
tora solicitante nao sera, em principia, superior a 2 
anos, salvo entendimento em contrario entre as En
tidades Executoras. 

3. Durante o periodo de estada do especialis
ta, a Entidade Executora que o houver requisitado 
pagar-lhe-a uma remunera9ao pelo desempenho 
de servi9os especiais, a qual sera acordada, em ca
da caso, entre as Entidades Executoras e o espe
cialista e especificada em contrato a ser firmado 
entre a Entidade Executora solicitante e o especia
lista. 

4. As formas de coopera9ao previstas nos Ar
tigos Ill e IV do presente Ajuste Complementar tam
bam poderao ser realizadas por empresas ou en
tidades que venham a ser indicadas pela Entidade 
Executora solicitada, obtendo-se, para cada indica-
9ao, o assentimento expresso da Entidade Execu
tora solicitante. As condi96es de remunera9ao, 
nesses casos, serao estabelecidas de comum 
acordo diretamente entre a Entidade Executora so-
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licitante e as empresas ou entidades indicadas pela 
Entidade Executora solicitada. 

ARTIGO VIII 

As Entidades Executoras indicarao, cada uma, um 
representante e um suplente como responsaveis 
pela coordena~ao das medidas a serem adotadas, 
pelas respectivas Entidades, com vistas a imple
menta~ao do presente Ajuste Complementar. 

ARTIGOIX 

Para a implementa~ao do presente Ajuste Comple
mentar, sera estabelecido um Grupo Misto de Tra
balho, com a participayao dos representantes e su
plentes mencionados no Artigo VII, acima, que se 
reunira em local e data a serem acordados pelas 
Partes Contratantes. 0 Grupo Misto de Trabalho 
definira um programa de atividades de coopera~ao 
que sera tambem apreciado pela Comissao Mista 
de Coopera~ao Cientffica e Tecnol6gica, e a quem 
serao comunicados os progresses alcan~dos na 
implementa~ao do presente Ajuste Complementar. 
Eventuais altera~oes no referido programa de ativi
dades, seja por cancelamento, seja por adiyao de 
projetos, no intervalo das reuni6es da Comissao 
Mista, poderao ser realizadas por via diplomatica. 

ARTIGOX 

0 presente Ajuste Complementar podera ser altera
do, por troca de notas diplomaticas, mediante en
tendimentos entre as Partes Contratantes. 

ARTIGOXI 

1. 0 presente Ajuste Complementar entrara 
em vigor na data de sua assinatura, tera dura~ao 
de cinco anos e sera automaticamente renovado 
por iguais perfodos, a menos que uma das Partes 
Contratantes comunique a outra, por escrito e com 
antecipa~ao minima de seis mesas, sua decisao de 
denuncia-lo. 

2. 0 termino do presente Ajuste Complemen
tar nao afetara 0 desenvolvimento de programas, 
projetos e contratos em execu~ao, previstos no 
presente Ajuste Complementar, salvo se ambas as 
Partes Contratantes convierem de forma diversa. 

Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de 
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas 

portugues e chines, sendo ambos os textos igual
mente autenticos. 
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Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Popular da China 
Qian Qichen 

Convinio de cooperaCiio cientifica e 
tecnol6gica na area de tarmacos destinados ao 
combate a grandes endemias, assinado em 6 
de julho de 1988 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Popular da China 
(doravante denominados "Partes"), 

Reconhecendo a importancia da coopera~ao cien
tffica e tecnol6gica no domfnio de farmacos, 

Tendo em conta o disposto no Artigo II do Acordo 
de Coopera~ao Cientifica e T ecnol6gica entre o 
Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da Republica Popular da China, conclufdo 
em 25 de mar~o de 1982, e 

Em conformidade com as areas prioritarias para a 
coopera~ao cientffica e tecnol6gica definidas no 
Artigo I do Ajuste Complementar ao Acordo de 
Coopera~ao Cientifica e Tecnol6gica, de 29 de 
maio de 1984, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes se comprometem a promover e a imple
mentar, por entendimento mutuo, a coopera~ao 
cientffica e tecnol6gica no domfnio da pesquisa e 
do desenvolvimento de farmacos destinados ao 
combate a grandes endemias. 

ARTIGO II 

A coopera~o sera promovida atraves dos seguin
tea mecanismos: 
a) intercambio de cientistas e miss6es; 
b) pesquisa e desenvolvimento conjunto de fon

tes alternativas dos principios ativos vegetais; 
c) desenvolvimento conjunto de processos de 

produ~ao de medicamentos; 
d) cooperacao em materia de testes cllnicos, de 

aplica~ao de medicamentos existentes com 
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relevantes efeitos ativos e de registro para fins 
de comercializa~ao; 

e) outras formas de coopera~ao cientifica e tec
nol6gica a serem acordadas entre as Partes. 

ARTIGO Ill 

A Parte brasileira designa como Entidade Coorde
nadora do presente Convenio o Ministerio da Sau
de e, como Entidades Executoras, a Funda~ao Os
waldo Cruz (FIOCRUZ), a Central de Medicamen
tos (CEME) e a Superintendencia de Campanhas 
de Saude Publica (SUCAM). A Parte chinesa, por 
sua vez, designa como Entidade Coordenadora a 
Administra~ao Estatal de Medicamentos e, como 
Entidades Executoras do presente Convenio, aqua
las que venham a ser oportunamente identificadas. 

ARTIGOIV 

1. Com o objetivo de definir, programar e ava
liar as a¢es decorrentes do presente Convenio, as 
Entidades Coordenadoras citadas no Artigo Ill indi
carao representantes para integrar um Grupo de 
Trabalho conjunto, que se reunira, alternadamente, 
na Republica Federativa do Brasil e na Republica 
Popular da China. As datas para a reuniao do Gru
po de Trabalho, bem como os assuntos pertinen
tes, serao determinados por via diplomatica. 

2. A Comissao Mista Brasil-China de Ciencia e 
Tecnologia, prevista no Acordo de Coopera~ao Ci
entifica e T ecnol6gica de 25 de maio de 1982, sera 
informada sobre as a~oes empreendidas no ambito 
do Grupo de Trabalho Conjunto estabelecido pelo 
paragrafo 1 do presente Artigo. 

ARTIGOV 

ao respeitar a legisla~ao nacional de cada pais e os 
convenios internacionais que rejam a materia, dos 
quais as Partes sao signatarias. 

ARTIGOVI 

As formas de aplica~ao e de explora~ao dos resul
tados da coopera~ao serao decididas de comum 
acordo entre as Partes. 

ARTIGOVII 

1. 0 presente Convenio entrara em vigor na 
data de sua assinatura. 

2. 0 presente Convenio tera a dura~ao de 5 
(cinco) anos e sera automaticamente renovado por 

iguais periodos, salvo se uma das Partes comuni
car a outra, por via diplomatica e com antecipa~ao 
minima de 6 (seis) meses, sua decisao de denun
cia-lo. 

3. 0 presente Convenio podera ser alterado, 
por troca de notas diplomaticas, mediante entendi
mento entre as Partes. 

4. Em caso de denuncia do presente Conve
nio, os projetos em execu~ao nao serao afetados 
ate sua conclusao, a menos que as Partes conve
nham de modo diverse. 

Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de 
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas 
portugues e chines, sendo ambos os textos igual
mente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Popular da China 
Qian Qichen 

Ajuste ao Acordo, por troca de Notas, para a 
instalac,tio, em Sao Paulo, de uma Repartic,tao 
Consular da Republica Popular da China, e, em 
Xangai, de uma Repartic,tao Consular da 
Republica Federativa do Brasil, firmado em 6 
de julho de 1988 

A Sua Excelencia o Senhor 
Qian Qichen, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
Popular da China 

Senhor Ministro, 

Com referencia ao Acordo, por troca de Notas, pa
ra a instala~tao em Sao Paulo de uma Reparti~ao 
Consular da Republica Popular da China, e, em 
Xangai, de uma Reparti~ao Consular da Republica 
Federativa do Brasil, firmado em 15 de agosto de 
1984, tenho a honra de propor a Vossa Excelencia 
o seguinte: 

1- Nos termos do disposto no item Ill do referido 
Acordo, o pessoal chines lotado na Reparti~ao 
Consular da Republica Popular da China em 
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Sao Paulo, assim como o pessoal brasileiro 
lotado na Reparti~ao Consular da Republica 
Federativa do Brasil em Xangai e fixado, em 
cada caso, no numero maximo de quinze (15). 

II- 0 presente Ajuste sera regido pelos princfpios 
gerais de igualdade de tratamento e recipro
cidade, e mantera as demais disposi~oes do 
referido Acordo, bern como de seu Anexo. 

2. Caso o Governo de Vossa Exceh~ncia con
corde com as disposi~oes acima, tenho a honra de 
propor que a presente Nota e Nota de resposta de 
Vossa Excel€mcia constituam um Ajuste ao referido 
Acordo entre nossos dois Governos, que entrara 
em vigor na data da Nota de resposta de Vossa 
Excel€mcia. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha mais alta considera~ao. 

Roberto de Abreu Sodre 

Acordo, por troca de Notas, sobre visto em 
passaportes diplomaticos e de servic;o, 
assinado em 6 de julho de 1988 

A Sua Excelencia o Senhor 
Qian Qichen, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
Popular da China 

Senhor Ministro, 

Ten do em vista o desejo de fortalecer os la~os de 
amizade entre nossos paises, e com o objetivo de 
facilitar 0 desempenho das missoes de carater di
plomatico e oficial, por parte de nacionais de cada 
pais, no territ6rio do outro pals, tenho a honra de 
submeter a alta considera~o do Governo de Vos
sa Excelencia o seguinte: 
I - Os nacionai~ brasileiros e chineses, titulares 

de passaportes diplomaticos e de servi~o vali
dos, e seus dependentes (c6njuges e filhos 
menores), designados como pessoal perma
nente da Embaixada e Reparti~6es Consulares 
do Brasil na China e da China no Brasil, rece
berao visto de entrada valido por noventa dias. 

II-- Ap6s sua chegada, e mediante solicita~ao ao 
Ministerio das Rela~oes Exteriores do pais 
acreditado, os membros do pessoal perma
nente brasileiro e chines portadores de passa
portes diplomaticos receberao visto de multi-
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plas entradas valido por dois anos, e aqueles 
portadores de passaportes de servi~o recebe
rao visto de multiplas entradas valido por um 
ano. 

Ill- Vencidos os prazos de validade dos vistos dos 
membros do pessoal permanente brasileiro e 
chines, o Ministerio das Rela~oes Exteriores 
do pais acreditado expedira as competentes 
autoriza~6es de prorroga~ao, conforme estas 
sejam solicitadas. 

IV - Ao termino de suas respectivas miss6es, os 
membros do pessoal permanente brasileiro te
rao seus vistos cancelados pelo Ministerio das 
Rela~oes Exteriores da China, e os membros 
do pessoal permanente chines terao seus vis
tos cancelados pelo Ministerio das Rela~oes 
Exteriores do Brasil. 

2. Caso o Governo de Vossa Excelencia con
corde com o acima exposto, esta Nota e a Nota de 
resposta de Vossa Excelencia constituirao Acordo 
entre nossos Governos, a vigorar a partir da data 
da Nota de resposta de Vossa Excelencia. Tal acor
do tcra vigencia ilimitada; contudo, qualquer uma 
das Partes podera comunicar a outra, por via 
diplomatica e com uma antecedencia de tres me
ses, sua inten~ao de da-lo por terminado. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelencia 
os protestos da minha mais alta considera~ao. 

Roberto de Abreu Sodre 

brasil e gana estreitam relay6es 

I Sessao da Comissao Mista Brasii-Gana, 
realizada em Brasflia, entre 11 e 13 

de julho de 1988 

Realizou-se, de 11 a 13 de julho de 1988, em Bra
snia, a I Sessao da Comissao Mist~ Brasii-Gana, 
criada por Acordo firmado em 5 de julho de 1985 e 
recentemente ratificado. 

A Delega~o de Gana foi composta por cinco 
membros e chefiada pelo Sr. Mohamed Ibn 
Chambas, Deputy Minister for Foreign Affairs, car
go equivalente ao de Secretario-Geral das Rela
~6es Exteriores. A Delega~ao brasileira foi presi
dida pelo Senhor Secretario-Geral das Rela¢es 
Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de 
Lima. 
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Na agenda, foram discutidos assuntos pertinentes 
a cooperayao no campo petrolifero, entre a 
BRASPETRO e a Corporayao Nacional do Petr61eo 
de Gana, bem como a projetos de desen
volvimento em Gana, a formayaO e treinamento 
nos campos da agricultura, veterinaria, petr61eo e 
construyao civil; a cooperayao tecnica no campo 
da construyao civil de casas populares, da meca
nizayao agricola no cultivo da soja, do feijao e do 
a9ucar. Foi discutida, igualmente, a cooperayao 
nos setores de minera9ao, madeireiro, de transpor
tes e pesqueiro. 

No plano politico, ambas as delegay6es 
reafirmaram as convicy6es comuns aos dois povos 
e Governos no que se refere a soluyao pacifica de 
divergencias, ao respeito, irrestrito a soberania das 
na96es e ao direito de autodetermina9ao dos 
povos, e condenaram veementemente o odioso 
sistema do apartheid, o neocolonialismo, o 
terrorismo internacional e as tentativas de de
sestabilizayao de regimes legalmente estabele
cidos. Concordaram, ademais, que, mais do que 
nunca, faz-se necessaria uma nova ordem eco
n6mica internacional, com a garantia de preyos 
justos para os produtos primarios exportados pelos 
paises do Sui. 

Ao final da reuniao, os dois chefes de Delegayao 
se felicitaram pelo bom andamento dos trabalhos e 
pela atmosfera cordial e franca em que os mesmos 
se desenolveram. Na ocasiao do encerramento da I 
Sessao da Comissao Mista, foram trocados os 
instrumentos de ratifica9ao que colocam em vigor 
o Acordo de cria9ao deste novo mecanisme, que 
devera servir para estreitar ainda mais os layos de 
coopera9ao e amizade que unem o Brasil e Gana. 

acordo brasil-paraguai sobre 
trafico ilicito de velculos 

Acordo firm ado por troca de not as, entre o 
Brasil e o Paraguai, em 28 de julho de 1988, 
sobre trafico ilicito de veiculos 

Senhor Ministro, 

T enho a honra de testemunhar a Vossa Excelencia 
da satisfa9ao com que meu governo acompanha a 
evoluyao dos esforyos coordenados do Brasil e do 

Paraguai, na repressao do trafico ilicito de veiculos 
entre os dois paises. 

2. Nesse sentido, com parte plenamente as · 
decis6es e recc•"1enda96es que, sabre o men
cionado tema, adotaram em ata as delegay6es a IV 
Reuniao do Grupo de Cooperayao Consular 
Brasii-Paraguai, a Reuniao Extraordinaria do Grupo 
de Cooperayao Consular Brasii-Paraguai e a I 
Reuniao de Diretores Nacionais de Aduanas dos 
dois paises. 

3. Nessas condi96es, inspirado na fraterna 
amizade que preside as rela96es entre o Brasil e o 
Paraguai, e tendo presentes os resultados positives 
que a cooperayaO bilateral tem trazido a SOIUyaO 
dos problemas comuns, tenho a honra de propor a 
Vossa Excelencia um acordo que define os proce
dimentos para a restituiyao de veiculos localizados 
no Brasil ou no Paraguai, cuja origem resulte de 
delito contra a propriedade cometido no territ6rio 
da outra parte, e cujos termos sao os seguintes: 

ARTIGOI 

1) Em decorrencia do presente acordo fica 
estabelecido que o veiculo automotor terrestre ori
ginario ou procedente de uma das partes, que te
nha ingressado no territ6rio da outra parte, desa
companhado da respectiva documentat;:ao com
probat6ria de propriedade e origem, sera apreen
dido e, de imediato, entregue a cust6ria da autori
dade aduaneira local. 

2) Para os efeitos do paragrafo anterior, a 
apreensao de veiculo originario ou procedente de 
uma das partes decorrera: (a) de ordem judicial 
que venha a ser requerida pelo proprietario do 
mesmo, sub-rogatario, ou seu representante; (b) da 
ayao de controle de trafego realizada pelas 
autoridades policiais ou aduaneiras da outra parte. 

ARTIGO II 

Casos de devolu<iiio com interven11ao judicial 

1) Toda pessoa fisica ou jurfdica que deseje 
reclamar a devolu9ao de veiculo de sua propria
dade requerera a autoridade judicial do territ6rio 
em que o mesmo se encontre, podendo faze-lo 
diretamente, por seu representante, sub-rogatario, 
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procurador habilitado, ou atraves das autoridades 
competentes da parte de que seja nacional. A 
reclama9ao devera ser formulada dentro do prazo 
de trinta meses apos efetuada a denuncia policial 
correspondente. Vencido o referido prazo, prescre
vera seu direito de faze-lo de conformidade com o 
estabelecido neste acordo. 

2) 0 pedido de devolu9a0 sera formalizado 
com a documenta9ao abaixo discriminada, lega
lizada por consulado do pais da autoridade judicial 
requerida ou por consulado do pals do requerente, 
situado no pals da autoridade judicial requerida: 
a) certificado de propriedade original do veiculo; 
b) certidao de ocorrencia policial do roubo ou 

subtra9ao do velculo no pals de origem; 
c) em caso de companhia de seguro, certificado 

de quita9ao ou cessao de direito do proprie
tario; devera, ademais, depositar a disposi9a0 
do julzo, a titulo de garantia processual, dez 
por cento do valor do velculo avaliado pelas 
autoridades aduaneiras do territorio em que o 
mesmo se encontre. Como garantia proces
sual serao aceitos deposito em dinheiro, carta 
de fian9a, apolice de seguro ou garantias reais 
sobre im6vel. 

3) 0 reclamante solicitara, pessoalmente ou 
por procurador, a autoridade judicial do territorio 
em que o velculo se encontre, sua busca e apreen
sao, com base nos documentos apresentados e 
individualizara, quando possa, a pessoa que o 
detem, fornecendo nome e endere9o. 

4) Recebido o pedido, o juiz ordenara a ime
diata apreensao do veiculo e sua entrega a custoria 
da autoridade aduaneira. 0 deposito do velculo 
sera feito mediante inventario e, em hipotese al
guma, podera ficar sob a guarda das partes liti
gantes. 

5) Uma vez apreendido o veiculo, o juiz notifi
cara a pessoa demandada, para que, no prazo im
prorrogavel de tres dias uteis, apresente OS dOCU
mentOS de origem que atestem seu direito sobre o 
mesmo. Nao serao admitidos outros tipos de 
provas alem dos documentos de importa9ao do 
veiculo, em forma devida e legal. 

6) Sem prejuizo para o andamento do pro
cesso, o juiz solicitara a autoridade aduaneira, para 
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resposta no prazo de dez dias, informa96es sobre 
a situa9ao do veiculo. 

7) Expirado o prazo de que trata o paragrafo 
cinco, 0 processo sera julgado de forma sumaria, e 
o juiz ordenara por senten9a a entrega do veiculo a 
quem de direito. 

8) 0 procedimento decorrente do presente 
acordo obedecera ao rito mais celere previsto na 
legisla9ao da parte em que se tramita o mesmo. A 
autoridade judicial imprimira as diligencias a 
rapidez necessaria. Nao se admitira outre tipo de 
defesa, alem das estabelecidas no presente 
acordo, nem praticas dilatorias, devendo o juiz, em 
todos os casos, sanear as falhas de procedimento 
da melhor maneira possfvel, em beneficia das par
tes. 

9) Uma vez transitada em julgado a senten9a 
que conhe9a do pedido, o juiz ordenara a devolu-
9ao do veiculo ao proprietario, ao sub-rogatario, ou 
a seu representante, diretamente ou por intermedio 
das autoridades consulares, aduaneiras ou 
policiais da parte de que ele seja nacional. 

ARTIGO Ill 

Casos de devolu~iao direta 

1) 0 veiculo automotor terrestre originario ou 
procedente de uma das partes, apreendido, encon
trado pelas autoridades da outra parte ou denun
ciado como contrabando por qualquer pessoa, 
sem documenta9ao comprobatoria de propriedade 
e origem, sera, de imediato, submetido a custodia 
da autoridade aduaneira do territ6rio no qual foi 
localizado, mediante a lavratura de termo de entre
ga e inventario. 

2) Recebido o veiculo, a autoridade aduaneira 
solicitara de maneira formal, diretamente ou por 
intermedio de autoridade consular da outra parte, 
para resposta em dez dias, informa96es sobre a 
existencia de registro policiat de furto ou roubo do 
veiculo no territorio de procedencia. A autoridade 
que receber a consulta obriga-se, ademais, a notifi
car o suposto proprietario do veiculo sobre sua 
apreensao no territorio da outra parte, instruindo-o 
sobre como proceder para sua recupera9ao. A 
inobservancia desses requisites torna nulas todas 
as decisoes posteriores. 
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3) Sem prejuizo da consulta mencionada no 
pan!grafo anterior, a autoridade aduaneira proce
den! a publicac;ao, por cinco vezes em dez dias, 
em 6rgao oficial ou em um jornal de grande circula
c;ao do pais, de editais para que os interessados 
exerc;am seus direitos no prazo de dez dias conta
dos da data da ultima publicac;ao. Nesses avisos 
serao consignadas todas as caracteristicas identifi
cadoras do veiculo, como marca, modelo, cor, 
numero de motor e chassi, etc. 

4) Recebida a resposta formal confirmando a 
origem delituosa do veiculo suspendem-se os 
tramites, por um prazo de vinte dias, durante o qual 
o proprietario ou sub-rogatario, seu representante, 
o procurador habilitado ou a autoridade consular 
da parte de que seja nacional apresentara a docu
mentac;ao pertinente. Recebida a documentac;:ao, a 
autoridade aduaneira dispora d~ cinco dias uteis 
para proceder a entrega do veiculo ao proprietario, 
ao sub-rogatario ou seu representante, diretamente 
ou por intermedio das autoridades consulares, 
aduaneiras ou policiais da parte de que ele seja na
cional, e expedira ao interessado a competente cer
tidao. 

5) No caso de nao haver resposta formal no 
prazo de vinte dias e nao havendo OS interessados 
exercido oportunamente seus direitos quanta ao 
veiculo em custodia, a autoridade aduaneira adota
ra as medidas correspondentes estabelecidas no 
respectivo c6digo aduaneiro. 

6) Se qualquer ato ou decisao de autoridade 
administrativa vier a ser submetido a autoridade ju
dicial competente o processo obedecera as nor
mas estabelecidas no presente acordo. 

ARTIGO IV 

A decisao de primeira instancia sera apelavel den
tro do prazo improrrogavel de tres dias uteis, de
vendo elevar-se os autos a inst~mcia superior, sem 
mais tramites, para que nesta se decida, em defini
tive, dentro do prazo de cinco dias uteis. 

ARTIGOV 

Sempre que existir indicia de adulterac;:ao dos nu
meros ou de substituic;:ao dos componentes identi
ficadores de um veiculo, o juiz devera solicitar o 
concurso de perito, sem prejufzo da faculdade de 
as partes proporem, igualmente, seus peritos res-

pectivos. Deverao ser propostos peritos matricula
dos, que poderao ser habilitados pela empresa fa
bricante do vefculo objeto da pericia. Em todos os 
casos, os peritos expedirao seus respectivos relat6-
rios dentro do prazo de tres dias uteis. Tais relat6-
rios deverao basear-se nos dados de identificac;ao 
fornecidos pela empresa fabricante do veiculo, que 
serao apresentados ao juiz legalizados pelo con
sulado do pais de origem do veiculo. 

ARTIGOVI 

1) Fica estabelecido que todos os prazos pre
vistas neste acordo sao considerados como prazos 
processuais de carater judicial. 
2) Para os prazos nao previstos neste acordo, 
regerao, em todos os casos, os mais breves da 
legislac;ao da parte em que se tramita o processo. 

ARTIGO VII 

1) T oda medida judicial ou administrativa sa
bre roubo ou furto de veiculos originarios ou proce
dentes do territ6rio de uma das partes e localiza
dos no da outra, em andamento ou a ser promovi
da a partir da data de vigencia do presente acordo, 
sera regida por estas disposic;:6es. 

2) Caso o Governo da Republica do Paraguai 
concorde com o acima proposto, a presente nota e 
a de Vossa Excelencia, da mesma data e de identi
co teor, constituirao um acordo entre nossos dois 
governos que entrara em vigor uma vez que am
bas as partes se tenham comunicado mutuamente 
o cumprimento de seus respectivos requisites 
constitucionais, necessaries para a aprovac;:ao do 
presente acordo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos da minha mais alta consi
derac;:ao. 

Embaixador do Brasil em Assunc;:ao 
Orlando Soares Carbonar 

Relat6rio e Documento Final (;Ia Prime ira 
Reuniao de Estados da Zona de Paz e de 
Coopera~ao do Atlantica Sui, realizada no Rio 
de Janeiro, de 25 a 29 de julho de 1988 

A convite do Governo do Brasil, representantes de 
Estados da regiao sui-atlantica que promoveram a 
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adoc;:ao pela Assembh:'lia-Geral das Nac;:oes Unidas 
das resoluc;:oes relativas a Declarac;:ao que instituiu 
a Zona de Paz e de Cooperac;:ao do Atlantico Sui -
Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Cote 
d'lvoire, Guine Equatorial, Gabao, Gambia, Gana, 
Guine, Guine-Bissau, liberia, Nigeria, Sao Tome e 
Principe, Senegal, Serra Leoa, Togo, Uruguai e Zai
re - reuniram-se no Rio de Janeiro de 25 a 29 de 
julho de 1988 para examinar todos os aspectos re
lativos a implementac;:ao das referidas resoluc;:oes. 

A Reuniao foi inaugurada com discurso de Sua Ex
celencia o Doutor Roberto de Abreu Sodre, Minis
tro das Relac;:oes Exteriores do Brasil. 
Elei($80 da Mesa 

A reuniao elegeu por aclamac;:ao os seguintes 
membros da Mesa: 
Presidente - Brasil 
Vice-Presidente - Congo 
Vice-Presidente - Uruguai 
Relator - Nigeria 

AdO($BO da Agenda 

Uma vez considerada a Agenda Provis6ria, foi ado
tada a seguinte Agenda: 
1. Abertura 
2. Eleic;:ao da Mesa 
3. Adoc;:ao da Agenda 
4. Organizac;:ao dos trabalhos 
5. Debate geral 
6. Exame de possfveis areas de cooperac;:ao para 

o desenvolvimento 

7. Exame de quest6es relativas a cooperac;:ao pa
ra a paz e a seguranc;:a na regiao do Atlantico 
Sui 

8. Exame de alternativas institucionais para o for
talecimento da cooperac;:ao para a paz e o 
desenvolvimento na regiao do Atlantico Sui 

9. Encerramento. 

Documento Final 

Os Representantes de Estados da Zona de Paz e 
Cooperac;:ao do Atlantica Sui 

1. RECORDAM que a Assembleia-Geral das 
Nac;:oes Unidas, em sua resoluc;:ao 41/11, de 27 de 
outubro de 1986, declarou o Atlantica Sui uma Zo

na de Paz e de Cooperac;:ao,. e, em sua resoluc;:ao 

122 

42/16, de 10 de novembro de 1987, instou os Esta
dos da regiao a que continuassem adotando medi
das para alcanc;:ar os objetivos da Declarac;:ao, es
pecialmente pela adoc;:ao e a implementac;:ao de 
programas concretos para esse fim; 

2. ASSINALAM a importancia hist6rica dessa 
primeira reuniao de representantes de Estados da 
regiao do Atlantico Sui, unidos em torno do obje
tivo comum da cooperac;:ao para a paz e o desen
volvimento; 

3. AFIRMAM que as quest6es de paz e segu
ranc;:a e as quest6es de desenvolvimento sao 
inter-relacionadas e inseparaveis, e consideram 
que a cooperac;:ao entre os Estados da regiao para 
a paz e o desenvolvimento e essencial para a pro
moc;:ao dos objetivos da Zona de Paz e de Coope
rac;:ao do Atlantica Sui; 

4. REITERAM a determinac;:ao de desenvolver 
suas relac;:oes em condic;:oes de paz e liberdade, 
em um ambiente livre de tens6es, e em conformi
dade com os prindpios e regras do direito interna
cional e com a Carta das Nac;:oes Unidas; 

5. MANIFESTAM o prop6sito de reforc;:ar, ca
da vez mais, relac;:oes construtivas, baseadas no 
dialogo, entendimento, interesse mutuo e respeito 
pela igualdade soberana de todos os Estados, em 
beneficio dos povos da regiao e da comunidade 
internacional como um todo; 

6. AFIRMAM a responsabilidade especial dos 

Estados da regiao pela preservac;:ao da paz e da 
seguranc;:a na Zona de Paz e de Cooperac;:ao e 
expressam sua disposic;:ao de unir esforc;:os para 

esse fim; 

7. REAFIRMAM que a consecuc;:ao dos objeti

vos da Declarac;:ao de 27 de outubro de 1986 re
quer que os Estados de outras regi6es, em espe
cial os Estados militarmente importantes, respeitem 
escrupulosamente a regiao do Atlantica Sui como 
Zona de Paz e de Cooperac;:ao e demonstrem sua 
disposic;:ao de adotar medidas concretas para 
assegurar a reduc;:ao e eventual eliminac;:ao de sua 
presenc;:a militar na regiao, a nao-introduc;:ao de ar
mas nucleares ou de outras armas de destruic;:ao 
em massa e a nao-extensao a regiao de rivalidades 

e conflitos que lhe sejam alheios; 
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8. SALIENT AM a importancia, nesse contexto, 
do cumprimento dos prop6sitos da Declarac;ao da 
Organizac;ao da Unidade Africana sobre a Desnu
clearizac;:ao da Africa, de 1964, e do Tratado para a 
Proscric;:ao de Armas Nucleares na America Latina 
e seus Protocolos Adicionais I e II, de 1967; 

9. FRISAM que a adoc;:ao de medidas na area 
do desarmamento nuclear e de limitac;:ao de armas 
nucleares nao deve levar ou ser segulda da 
realocac;ao de armas nucleares para outras areas 
geograficas; 

10. CONDENAM a odiosa politica do regime 
racista do apartheid na Africa do Sui, a continuada 
ocupar;ao ilegal e dominac;:ao colonial da Namibia, 
os atos de agressao sul-africanos contra a Republi
ca Popular de Angola e outros Estados da Linha de 
Frente e vizinhos, e todas as demais situac;:6es que 
afetam ou implicam grave ameac;:a a independ€m
cia, soberania ou integridade territorial dos Estados 
dos dois lados do Atlantica Sui; 

11. AP61AM plenamente, como forma de atin
gir os objetivos da Zona de Paz e de Cooperar;ao 
do Atlantica Sui, a imposir;ao de sanc;:6es amplas e 
mandat6rias contra o regime racista da Africa do 
Sui e a necessidade de pleno cumprimento do em
bargo de armas, de acordo com as resolur;6es e 
decis6es relevantes das Nac;:6es Unidas, assim co
mo a considerac;:ao de medidas adicionais, inclusi
ve a denegac;:ao de autorizac;:ao para treinamento 
em seus respectivos paises de pessoal militar sul
africano e da concessao de corredores aereos e 
maritimos para o transporte de armas a Africa do 
Sui; 

12. MANIFESTAM a esperanc;:a de que as 
conversac;:6es quadripartites em curso conduzam a 
retirada imediata das tropas sul-africanas do territ6-
rio angolano e garantam a seguranc;:a e integridade 
territorial da Republica Popular de Angola; 

13. CONGRATULAM o governo da Republica 
Popular de Angola pela atitude construtiva que 
sempre tem mantido, sublinhando o direito do go

verna e do povo angolano de defender e assegurar 
a soberania e a integridade territorial do Estado; 

14. AFIRMAM seu apoio a luta justa do povo 
da Namibia pela autodeterminac;:ao e independen
cia sob a lideranc;:a da SWAPO, sua unica e legitima 

representante, e exigem a imediata implementac;:ao 
da resoluc;:ao 435/78 do Conselho de Seguranc;:a 
das Nac;:6es Unidas; 

15. EXPRESSAM a esperanc;:a de receber, em 
futuro proximo, na comunidade dos Estados do 
Atlantica Sui, representantes de uma Namibia inde
pendente e de uma Africa do Sui livre do apartheid; 

16. EXPRESSAM preocupac;ao com o fato de 
que as negociac;:6es entre os Governos da Argenti
na e do Rei no Unido ainda nao se ten ham iniciado, 
apesar de repetidos apelos de resoluc;:6es da As
sembleia-Geral das Nac;:6es Unidas, com vista a en
contrar meios de resolver pacifica e definitivamente 
os problemas pendentes entre os dois paises, in
clusive todos os aspectos relativos ao futuro das 
llhas Malvinas, de acordo com a Carta das Nac;:6es 
Unidas, e instam a plena implementac;:ao das men
cionadas resoluc;:oes; 

17. EXAMINARAM a situac;:ao da cooperac;:ao 
regional para o desenvolvimento economico e so
cial em seus diferentes aspectos e observam que o 
nivel atual de cooperac;:ao entre os Estados do 
Atlantica Sui nao corresponds as potencialidades 
da regiao, situac;:ao decorrente, em grande medida, 
de padr6es anacr6nicos e injustos de relaciona
mento comercial e financeiro em nivel global e da 
gravidade das condic;:6es economicas que afetam 
os Estados da Zona; 

18. ENFATIZAM sua determinac;:ao de estudar 
meios e modos de reforc;:ar e ampliar os lac;:os de 
cooperac;:ao entre seus paises, em beneficio de 
todos e no contexto da cooperac;:ao economica e 
tecnica entre paises em desenvolvimento; 

19. ASSINALAM que cabe procurar identificar 
formas de cooperac;:ao inovadoras e concretas em 
diferentes campos pelo esforc;:o conjunto e com o 
apoio, quando apropriado, das organizac;:6es inter
nacionais pertinentes; 

20. EXPRESSAM sua determinac;:ao de esti
mular maior comercio intrazonal e o intercambio de 
conhecimentos cientfficos e tecnol6gicos entre os 
Estados da Zona; 

21. CONCORDAM em trocar informac;:6es so
bre necessidades e capacidades especificas para 
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coopera9ao tecnica e economica em areas como 
agroindustria, energia, meteorologia, oceanografia, 
saude e treinamento de recursos humanos; con
cordam tambem em considerar formas de promo
ver, quando apropriado, reuni6es de especialistas 
com vistas ao desenvolvimento de programas con
juntos especfficos; 

22. EXPRESSAM seu desejo de desenvolver 
ainda mais o transporte e as comunica96es dentro 
da Zona, de modo a facilitar os contatos, promover 
o comercio e estimular o turismo entre os Estados 
daZona; 

23. OBSERVAM que o aprofundamento e a 
difusao do conhecimento de dados sobre o meio 
ambiente e os recursos do Atlantica Sui servira 
como fator de intensifica9ao do desenvolvimento 
economico e social dos Estados da Zona; nesse 
contexto, expressam sua determina9ao de trocar 
informa96es cientfficas nessas areas; 

24. CONCORDAM em que a capacidade de 
realiza9ao de pesquisa oceanografica palos Esta
dos da Zona deve ser incrementada e sublinham a 
conveni€mcia de coordena9ao de esfor9os com vis
tas a identifica9ao de objetivos comuns e pr6prios 
a regiao, de modo a que a pesquisa oceanografica 
no Atlantica Sui atenda sobretudo a seus interes
ses e prioridades; 

25. SALIENTAM a importancia da Conven9ao 
das Na96es Unidas sabre o Direito do Mar como 
instrumento que regula os usos dos oceanos e de 
seus recursos de maneira compatfvel com os inte
resses de todos os paises; enfatizam sua importan
cia como um pilar essencial para o processo de 
fortalecimento da coopera9ao e da paz na regiao 
do Atlantica Sui, e expressam sua disposi9ao de 
efetuar consultas e trocar informa96es sobre temas 
relacionados ao desenvolvimento e a implementa-
9aO da Conven9ao, inclusive conhecimento recf
proco das legisla96es nacionais e a promo9ao de 
estudos a esse respeito; 

26. CONDENAM energicamente todas as 
transfen3ncias para a regiao de residues perigosos 
oriundos de outras partes do mundo, com conse
qu€mcias graves e danosas para o meio ambiente 
na regiao sui-atlantica; 

27. RECONHECEM, a esse respeito, a impor-
tancia da iniciativa pioneira da Organiza9ao da 
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Unidade Africana, ao adotar a resolu9ao 1153/ 
XLVIII, pela qual condenou e rejeitou firmemente a 
possibilidade de transferencia de resfduos t6xicos 
ou radioativos para o territ6rio de seus Estados
membros; 

28. DECLARAM que o ambiente marinho do 
Atlantica Sui deve pemanecer livre de poluir;ao e 
expressam sua disposi9ao de estudar e adotar 
medidas para a preven9ao e controle do dumping 
de resfduos perigosos, t6xicos e nucleares nas 
areas maritimas da regiao, incluindo o alto mar; 

29. ACORDAM em considerar a conveniencia 
de estabelecerem-se mecanismos destinados ao 
intercambio de informa96es sabre movimento de 
navios na Zona, no ambito de um sistema integra
do de controle maritima; nesse contexte, cancer
dam em estabelecer um sistema de vigilancia 
(dump watch), como objetivo de monitorar, coletar 
e disseminar informa96es e dados sabre o movi
mento de navies na regiao; 

30. CONCORDAM em manter estreita coorde
na9ao nos taros em que o tema possa ser dis
cutido, particularmente na XLIII Sessao da Assem
bleia-Geral das Na96es Unidas; nesse sentido, 
ap6iam a iniciativa da Organiza9ao da Unidade 
Africana de solicitar a inclusao desse tema na 
agenda da referida Sessao; 

31. RECORDAM que, nos termos da resolu-
9ao 42/16 da Assembleia-Geral das Na96es Uni
das, solicitou-se aos 6rgaos, organismos e organi
za96es do sistema das Na96es Unidas prestar toda 
a assistencia que os Estados da Zona possam 
requerer no marco de sua a9ao conjunta para 
implementar a Declara9ao sabre a Zona de Paz e 
de Cooperat;ao do Atlantica Sui, e convem em 
efetuar consultas sabre propostas espedficas que 
possam demandar tal assistencia; 

32. DECIDEM reunir-se periodicamente para 
dar prosseguimento a tarefa de implementar OS 
objetivos comuns de coopera9ao definidos na 
Declarat;ao sabre a Zona de Paz e de Coopera9ao 
do Atlantica Sui; 

33. DECIDEM criar a funt;ao de coordenador 
para, em consulta com todos os Estados da Zona, 
dinamizar as ar;6es e medidas que facilitem a con-
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secu~ao dos objetivos da Declara~ao da Zona de 
Paz e de Coopera~ao do Atlantica Sui, bem como 
receber, colher e veicular qualquer informa~ao e 
comunica~ao relevantes entre todos os Estados da 
Zona, atraves de canais de contato a serem 
indicados pelos Estados. 

Os representantes de Estados da Zona de Paz e de 
Coopera~ao do Atlantica Sui decidiram voltar a 
reunir-se em 1989, em data e local a serem acorda
dos por meio de consultas. Decidiram, ainda, in
cumbir o governo do Brasil, como anfitriao da pre
sente reuniao, da fun~ao de coordenador ate a pro
xima reuniao. 

Os representantes solicitaram ao coordenador 
transmitir formalmente o texto do Documento Final 
ao Secretario-Geral das Na~6es Unidas, para que 
seja circulado como documento oficial da XLIII 
Sessao da Assembleia-Geral. 

A representante de Angola apresentou, em nome 
de todos os participantes, a seguinte mo~ao, ado
tada por aclama~ao: 

TRIBUTO AO GOVERNO DO BRASIL 

Os representantes de Estados da Zona de Paz e de 
Coopera~ao do Atlantica Sui, reunidos no Rio de 
Janeiro de 25 a 29 de julho de 1988, 

RECORDANDO a resolu~ao 41/11 da Assembleia
Geral das Na~6es Unidas, que declarou a Zona de 
Paz e de Coopera~ao do Atlfmtico Sui, e a resolu
~ao 42/16, sobre a Zona de Paz e de Coopera~ao 
do Atlantica Sui; 

SAUDANDO a iniciativa do Brasil de convocar a 
Primeira Reuniao de Estados da Zona, com vistas a 
implementa~ao das resolu~6es pertinentes da 
Assembleia-Geral das Na~6es Unidas; 

RECONHECENDO, com satisfa~ao, a generosa 
hospitalidade estendida pelo Brasil, enquanto pais 
anfitriao, as delega~6es, bem como os esfor~os do 
Pais para assegurar o exito da presente Reuniao; 

CONGRATULAM-SE com o Governo e o Povo da 
Republica Federativa do Brasil por sua iniciativa e 
generosa hospitalidade; 

COMPROMETEM-SE a dar ao Brasil, em seu pa
pel de coordenador, todo o apoio necessaria ao 
cumprimento de suas tarefas ate a proxima reuniao 
dos Estados da Zona. 

A reuniao foi encerrada com discurso de Sua Exce
lencia o Senhor Embaixador Paulo Tarso Flecha de 
Lima, Secretario-Geral das Rela~6es Exteriores do 
Brasil. 

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1988. 

acordos brasil-bolivia 

Ata de Cooperac;ao e Complementac;ao 
Economica entre o Governo da Republica 

Federativa do Brasil eo Governo da Bolivia, 
assinada em 2 de agosto de 1988, 

na cidade de La Paz 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica da Bolivia 
(doravante denominados "Partes"), 

lmbuidos do tradicional espirito de coopera<;:ao e 
fraternidade que anima seus povos; 

Conscientes da necessidade de ampliar os vincu
los econ6micos entre os dois pafses e de promo
ver 0 maximo aproveitamento dos fatores de pro
du~ao e estimular sua complementa<;:ao econ6-
mica, com base no estabetecimento de programa 
gradual e flexfvel de desgrava<;:ao e libera<;:ao do 
comercio bilateral, e 

Convencidos da necessidade de incrementar, facili
tar e regularizar o comercio fronteiri<;:o entre os dois 
pafses, 

Resolveram celebrar uma Ata de Coopera<;:ao e 
Complementa<;:ao Econ6mica- com base nos se
guintes dispositivos: 

ARTIGOJ 

1. As Partes, visando a estimular o intercam-
bio bilateral, comprometem-se a facilitar as opera
<;:6es de importa~ao e exporta9ao, concedendo tra-
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tamento prioritario ao comercio dos produtos in
cluldos na Lista de Abertura de Mercados em favor 
da Bolivia e no Acordo de Alcance Parcial ng 8, 
dentro das legislac;:6es nacionais. 

2. Por "tratamento prioritario", a Parte brasilei-
ra entende, em condit;:6es de mercado: 
a) a nao-imposic;:ao de restric;6es nao-tarifarias na 

Lista de Abertura de Mercados em favor da 
Bolivia e no Acordo de Alcance Parcial ng 8, 
respeitadas, neste ultimo Acordo, aquelas ex
pressamente declaradas, ou seja, que se refe
re ao Conselho Nacional de Petr61eo e a Supe
rintendencia da Borracha; 

b) a emissao automatica de guias de importac;:ao, 
desde que o respective pedido esteja preen
chide corretamente pelo importador brasileiro 
e respeitadas as disposic;6es legais referentes 

ao exame de prec;:os, que podera ser efetuado 
a posteriori; 

c) o controle de quotas passara a ser exercido 
pelo Governo do pals exportador. 

3. Por "tratamento prioritario", o Governo da 
Republica da Bolivia entende a agilizac;ao do de
sembarac;:o aduaneiro, desde que seja corretamen
te preenchida a "P61iza de lmportaci6n". 

ARTIGO II 

As Partes comprometem-se a agilizar e simplificar 
formalidades de importac;:ao, de modo a facilitar ef 
ou liberar o comercio entre o Brasil e a Bolivia. 

ARTIGO Ill 

As Partes isentam de disposic;:6es cambiais e con
sulares, criadas ou a serem criadas, o comercio a 
varejo que se realiza entre as populac;6es fronteiri
c;as para consumo local, reduzindo-se ao mfnimo 
os tramites administrativos essenciais. 

ARTIGO IV 

As Partes isentam de direitos consulares todas as 
transac;:6es de comercio contempladas na presente 
At a. 

ARTIGOV 

As Partes decidem incluir na Lista de Abertura de · 
Mercados em favor da Bolivia, por Protocolo Adi-
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cional, concess6es brasileiras para os produtos 
que constam do Anexo I e proceder as alterac;6es 
nas concess6es brasileiras conforme disp6e o 
Anexo II. 

ARTIGOVI 

As Partes decidem incluir, no Acordo de Alcance 
Parcial ng 8, concess6es brasileiras para os produ
tos constantes do Anexo Ill. 

ARTIGO VII 

A Parte brasileira outorgara, aos produtos incluldos 
na Lista de Abertura de Mercados em favor da Boll
via e no Acordo de Alcance Parcial ng 8 que se en

contrem sujeitos a contingenciamento, acrescimo 
anual automatico de 5 por cento das quotas fixa
das. 

ARTIGO VIII 

As Partes se comprometem a negociar periodica
mente a inclusao de produtos no regime de des
gravac;ao estabelecido pelo Acordo de Alcance 
Parcial n2 8 e pela Lista de Abertura de Mercados 
em favor da Bolivia. Durante as negociac;:6es, as 
Partes procurarao equilibrar as perspectivas de 
intercambio, com base na oferta mais ampla. 

ARTIGO IX 

As Partes, por intermedio da subcomissao ng 1 

(Subcomissao de Assuntos Economicos, Financei
ros, Comerciais e de Complementac;ao Industrial) 
da Comissao Mista Permanente de Coordenac;ao, 
institufda por Troca de Netas Reversais de 17 de 
junho de 1988, realizarao reuni6es anuais, ou a 
qualquer momenta que uma das Partes assim o 
deseje, para supervisionar o cumprimento da pre
sente Ata, promover o intercambio bilateral e deter
minar ac;:6es corretivas e complementares para um 
melhor funcionamento das relac;:6es comerciais 
bilaterais. 

ARTIGOX 

Para o transporte de mercadorias do comercio bi
lateral, bern como para operac;:6es de seguro e 
resseguro, as Partes utilizarao preferencialmente 
empresas bolivianas e brasileiras, sempre que tal 

nao implique em encarecimento dos fretes ou atra
so na expedic;ao das mercadorias. 
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ARTIGOXJ 

Amb~s as Partes decidem aplicar ao comercio bi
lateral as disposir;:oes do Regime Geral de Origem 
da Associar;:ao latina-Americana de lntegrar;:ao 
(ALADI), adotado pela Resolur;:ao n11 78 de seu 
Comite de Representantes, em 24 de novembro de 
1987. Para as concessoes relacionadas no Anexo 
IV, serao aplicados criterios especificos. 

ARTIGOXII 

As autoridades do pais importador, nas operar;:oes 
de comercio entre os dois paises, poderao exigir 
certificados de sanidade vegetal ou animal, desin
fecr;:ao e trimsito interno. 

ARTJGO XIII 

1. 0 regime de pagamento entre os dois pai
ses relativo ao intercambio fronteirir;:o, derivado do 
comercio a varejo, podera ser executado nas moe
das nacionais de qualquer dos dois paises. 

2. As autoridades do pais importador fixarao 
anualmente limites para os montantes das opera
r;:oes comerciais realizadas entre as pessoas radi
cadas nas zonas fronteirir;:as. 

ARTJGOXIV 

1. As Partes comprometem-se a incentivar a 
formar;:ao de empreendimentos conjuntos para de
senvolver atividades em diferentes setores da eco
nomia. 

2. As duas Partes estudarao a criar;ao de me
canismos para o financiamento de empreendimen
tos conjuntos. 

ARTIGOXV 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da Republica da Bolivia estao instruindo 
OS seus Representantes Permanentes junto a Asso
ciar;:ao Latino-Americana de lntegrar;ao a que to
mem todas as medidas para incluir de imediato os 
dispositivos desta Ata no Acordo de Alcance Par
cial n2 8 e na Lista de Abertura de Mercado em fa
vor da Bolivia. 

Feito em La Paz, aos 02 dias do mes de agosto de 
1988, em dois exemplares originais. nos idiomas 

portugues e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica da Bolivia 
Guillermo Bedregal Gutierrez 

Acordo para a constru4tio de uma central 
hidreletrica em Cachuela Esperanza, no rio Beni 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez, 
Ministro de Relar;:oes Exteriores e Culto da Repu
blica da Bolivia 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de referir-me as notas reversais fir
madas entre nossos Governos em 17 de junho de 
1988, que criam a Comissao Mista Permanente de 
Coordenar;:ao, e de propor a Vossa Excelencia, no 
contexto do Acordo Complementar ao Convenio 
de Cooperar;:ao Econ6mica e T ecnica, firmado em 
08 de fevereiro de 1984, o seguinte Acordo para a 
construr;:ao de uma central hidreletrica em Ca
chuela Esperanza, no Rio Beni, Republica da Boli
via: 

1. Objetivo - A Republica da Bolivia, com o 
fim de fornecer energia as Provincias Federico Ro
man, no Departamento de Pando, e Vaca Diez, no 
Departamento do Beni, e a Republica Federativa 
do Brasil, esta disposta a construir uma central hi
dreletrica em Cachuela Esperanza, sobre o rio 
Beni, com uma capacidade de gerar;:ao estimada 
em 40MW. Este volume de produr;:ao eletrica pode
ra ser aumentado em funr;ao das futuras necessi
dades brasileiras. 

2. Demanda Energetica - 0 Governo do Bra
sil se compromete a realizar estudos para determi
nar a quantidade de energia eletrica que sera com
prada para utilizar;:ao em territ6rio brasileiro, levan
do em conta a eventual possibilidade de ampliar a 
capacidade inicial da central de Cachuela Esperan
za. dentro de limites tecnica e economicamente 
viaveis, para atender a demanda de sistema eletri
ca do Estado de Rondonia, tendo como base um 
minimo de 30MW. 
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3. Estudos - A Republica da Bolivia esta rea
lizando um estudo de viabilidade do projeto de 
uma central de 40MW, considerando seu mercado 
interne e um possivel mercado brasileiro. Este estu
do estara concluido em setembro de 1988. 

Os Governos do Brasil e da Bolivia se compro
metem a arcar com o custo do projeto final e ou
tros custos adicionais de engenharia, em partes 
proporcionais a suas respectivas demandas ener
geticas, Com esta finalidade, o Governo do Brasil 
financiara o total dos custos acima mencionados, 
nos termos do Acordo vigente, confirmando-se os 
6rgaos executores e diretores do mesmo. 

4. Contrato - Com base na potimcia e na 
energia da central, sera concluido um contrato de 
compra e venda de energia eletrica entre a Em
presa Nacional de Electricidad S.A. da Bolivia 
(ENDE) e a Empresa de Eletricidade do Brasil 
(ELETROBRAS), o qual tera a vig€mcia de vinte e 
cinco anos (25) a partir da data de inicio do forne
cimento de enegia eletrica, prorrogaveis por Acor
do entre as Partes. 

0 fornecimento sera feito com uma frequemcia de 
sessenta (60) ciclos e na margem boliviana do Rio 
Mamore, nas proximidades da localidade de 
Guayaramerin, no Departamento do Beni. 

As condicr6es tecnico-econ6micas do fornecimento 
de energia eletrica serao definidas previamente por 
um grupo de trabalho que sera formado entre os 
Ministerios de Energia de ambos os paises e as 
empresas ENDE e ELETROBRAS, no contexte do 
Convenio de Cooperacrao entre essas duas empre
sas. Este contrato sera necessariamente aprovado 
mediante a assinatura de Notas Reversais. 

5. Financiamento - 0 Governo da Bolivia, 
com a colaboracrao e apoio do Governo do Brasil, 
sera responsavel pela obtencrao do financiamento 
necessaria para a fase de construcrao da central hi
dreletrica e outros custos complementares de en
genharia, ate o local de fornecimento de energia 
eletrica. 

6. Acordo - Uma vez cumpridos todos os re
quisites estabelecidos na presente Nota, que in
cluem a definicrao dos mercados boliviano e brasi

leiro, a viabilidade tecnica e econ6mica do projeto, 
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a assinatura do respectivo contrato de compra e 
venda de energia eletrica e a disponibilidade de 
recursos financeiros suficientes para a constru~o 
da central hidreletrica de Cachuela Esperanza, a 
Republica da Bolivia compromete-se a proceder a 
construcrao da mencionada central. 

Se os termos da presente proposta merecerem a 
aprovacrao do Governo de Vossa Excelencia, a 
presente Nota e a Nota de resposta de Vossa 
Exce- Iancia, de identico teor e da mesma data, 
constitui- rao um Acordo entre os Governos da 
Republica Federativa do Brasil e da Republica da 
Bolivia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos da minha alta estima e mais 
distinta consideracrao. 

Ministro das Relacr6es Exteriores do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Acordo sobre a Utilizac;iio do Gas Natural 
Boliviano, no contexto da lntegractiio Energetica 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez, 
Ministro das Relacr6es Exteriores e Culto da Repu
blica da Bolivia 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia 
pa- ra referir-me as reuni6es mantidas entre ambos 
OS paises e a Reuniao Inaugural do Comite lntergo
vernamental Ad Hoc da Comissao Mista 
Permanen- te de Coordenacrao celebrada no dia 15 
de julho de 1988 na cidade de La Paz, da qual 
participaram pelo Governo da Bolivia o Dr. 
Guillermo Bedegral Gutierrez, Chanceler da 
Republica, o Engenheiro Fernando !IIanes de Ia 
Riva, Ministro de Energia e Hidrocarbonetos e os 
membros bolivianos perante o Comite, e pelo 
Governo do Brasil o Embaixador Paulo Tarso 
Flecha de Lima, Secretiuio-Geral das Relac;6es 
Exteriores, e assessores brasileiros, opor- tunidade 
em que foi manifestada a decisao politica de 
nossos Governos de iniciar a integracrao energe

tica entre ambos os paises. 

2. Ambos os Governos consideram que a 

margem de expansao de compra e venda de gas 
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natural, estabelecida como um minimo inicial neste 
documento, devera ampliar-se, no futuro imediato, 
em fun~ao da promo~ao que o Brasil realize no in
terior de seu territ6rio, visando a criar novas ativida
des industriais, no setor publico ou privado, que 
demandem este recurso energetico. Com esta 
perspectiva, buscar-se-a o desenvolvimento cres
centa do gasoduto, no ambito de um mercado na
tural em expansao, no qual os fatores, pre~os e 
volumes terao como parametro as possibilidades 
de produ~ao boliviana de gas natural e produtos 
derivados, que se incrementem nesses mercados. 

3. Com base nessas considera~6es, chegou-
se as seguintes conclus6es: 

PRODUTOS DERIVADOS DO GAS NATURAL 

1. 0 Governo do Brasil, atraves de suas empre
sas, se compromete a adquirir diretamente da 
Bolivia um minimo de cem mil toneladas metri
cas anuais (100.000 TM/A) de am6nia ou 
ureia, produzidas pela Bolivia a partir de 1992, 
por um periodo de vinte e cinco (25) anos, ao 
pre~o CIF Corumba igual ao pre~o CIF Santos 
dos mesmos produtos importados de terceiros 
paises, e comercializar por conta da Bolivia um 
volume adicional de cem mil toneladas metri
cas anuais (100.00 TM/A) destes produtos en
tregues em Corumba, igual ao pre~o CIF mer
cado internacional, deduzido o frete entre o 
porto brasileiro e o porto de destino. Os res
pectivos contratos de compra e venda serao 
subscritos no prazo de noventa (90) dias con
tados da data da assinatura da presente Nota 
Reversal. 

2. Da mesma forma, o Governo do Brasil, atraves 
de suas empresas, se compromete a adquirir 
diretamente da Bolivia um minimo de cinquen
ta mil toneladas metricas anuais (50.000 TM/A) 
de polietilenos de baixa, media, linear ou alta 
densidade, produzidos pela Bolivia a partir de 
1992, por um periodo de vinte e cinco (25) 
anos, ao pre~o CIF Corumba igual ao pre~o 
FOB Porto Estados Unidos da America ou Por
to Europeu para os mesmos produtos, e co
mercializar por conta da Bolivia um volume 
adicional de cinquenta mil toneladas metricas 
anuais (50.000 TM/A) desse produto entregue 
em Corumba, ao pre~o CIF dos mercados in
ternacionais, deduzido o frete entre o porto 

brasileiro e o porto de destino. Os respectivos 
contratos de compra e venda serao subscritos 
no prazo de noventa (90) dias contados da da
ta da assinatura da presente Nota Reversal. 

ENERGIA ELETRICA 

3. 0 Governo da Bolivia se compromete a vender 
ao Governo do Brasil, a partir de 1992, qui
nhentos megawatts (500 MW) de pot€mcia ele
trica, gerada termicamente com gas natural, 
com um fator de carga minima de cinquenta e 
cinco par cento (equivalente a 5.000 horas 
anuais), e o Governo do Brasil se compromete 
a adquirir da Bolivia esta energia par um pe
rfodo de vinte e cinco (25) anos a partir do ano 
de 1992, de acordo com um contrato de com
pra e venda de energia eletrica a ser negocia
do e subscrito entre as empresas ENDE e 
ELETROBRAS, com a aprova~ao do Comite 
lntergovernamental Ad Hoc, no prazo de cento 
e vinte dias ( 120) dias a partir da data da assi
natura da presente Nota Reversal. 

GAS NATURAL 

4. Adicionalmente, o Governo da Bolivia se 
compromete a vender e o Governo do Brasil 
se compromete a comprar da Bolivia um 
volume de tres milh6es de metros cubicos 
(3.000.000m3

) diarios de gas natural boliviano, 
por um periodo de vinte e cinco (25) anos, de 
acordo com cronograma, condi~6es e pre~os 
a serem estabelecidos pelo Comite lntergover
namental Ad Hoc. 0 respective contrato de 
compra e venda, que incluira o cronograma de 
entregas, sera subscrito em um prazo de cento 
e oitenta dias (180) computados a partir da 
assinatura da presente Nota Reversal. 

5. Os Governos da Bolivia e do Brasil por sua vez 
se encarregarao de estudar as medidas que 
possam tomar para incentivar a utiliza~ao do 
gas natural boliviano e conseguir o aumento 
de sua demanda global. 

PRE~OS 

6. Considerando que a venda de energia eletrica 
e uma venda indireta de gas natural, tanto o 
pre~o da energia quanto o pre~o do gas na
tural que o Governo da Bolivia vendera ao Go-

129 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

verna do Brasil .... serao estabelecidos por uma 
formula semelhante aquelas usadas no comer-

"' . cio internacional de gas. 
7. 0 Governo da Bolivia declara que, uma vez 

firmados os contratos de compra e venda dos 
fertilizantes, do polietileno, da energia eletrica 
e do gas natural, de acordo com os termos es
tabelecidos nos pontos 1, 2, 3 e 4 da presente 
Nota Reversal, assume o compromisso de 
construir o gasoduto e a usina de gera~ao ter
moeletrica e, da mesma forma, se comprome
te a estabelecer as condi~oes necessarias pa
ra a forma~ao de sociedades anonimas de 
economia mista que construam e operem as 
usinas de fertilizantes e polietilenos. 

4. Se os termos da presente proposta conta
rem com a aprova~ao do Governo de Vossa Exce
lencia, a presente Nota e a Nota de resposta do 
mesmo teor e data constituirao urn Acordo entre os 
Governos da Republica Federativa do Brasil e da 
Republica da Bolivia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta consi
dera~ao. 

Ministro das Rela~6es Exteriores do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Acordo para a Venda de Borracha 
Boliviana ao Brasil 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez, 
Ministro das Rela~oes Exteriores e Culto da Repu
blica da Bolivia 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia 
para referir-me as medidas que nossos Governos 
desejam adotar, a tim de atualizar os dispositivos 
que regulamentam 0 comercio bilateral de borra
cha natural. 

Proponho, nesse sentido, a inclusao de concessao 
da Republica Federativa do Brasil a Republica da 
Bolivia para aquele produto no Acordo de Alcance 
Parcial n12 8 nas seguintes condi~oes: 
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a) preferencia alfandegaria de cern por cento; 
b) isen~ao da Taxa de Organiza~ao e Regula

menta~ao do Mercado de Borracha Natural; 
c) as quotas de importa~ao serao fixadas anual

mente pelo Conselho Nacional da Borracha do 
Brasil, nao podendo porem a quota de borra
cha beneficiada ser inferior a 1. 700 tone Iadas 
nem a contrapartida de borracha bruta ser su
perior a 1.800 toneladas; 

d) libera~ao mensa! de 1/12 da quota vigente no 
exerdcio anterior ate que o Conselho Nacional 
da Borracha estabelega o volume da quota 
anual. 

A borracha boliviana recebera, no tocante a 
pregos, o mesmo tratamento dispensado a sua 
similar bra- sileira. 

A Superintendencia da Borracha do Brasil 
(SUDHEVEA) compromete-se a adquirir anualmen
te o total da quota de borracha beneficiada conce
dida a Bolivia, a qual sera de 1.700 toneladas no 
corrente anode 1988, a serem internadas no Brasil 
pelo porto de Guajara-Mirim, Rondonia. A contra
partida de borracha bruta para 1988 e de 1.800 
tone Iadas. 

0 pagamento da borracha beneficiada boliviana 
sera efetuado ap6s a sua entrega, contra a apre
sentagao de documentos, a SUDHEVEA ou ao seu 
representante legal na cidade de Guajara-Mirim, 
Rondonia, procedendo-sa a sua compensagao pe
lo Convenio de Creditos Redprocos da Associagao 
Latina-Americana de lntegragao. Se o controle de 
qualidade do produto, realizado por 6rgao conve
niado e aceito pelas Partes, acusar diferengas em 
relagao as especificag6es convencionais, a diferen
ga de prego correspondente sera deduzida do pa
gamento referente a entrega seguinte. 

Com o objetivo de avaliar a situagao do comercio 
bilateral nesse setor e de propor eventuais medidas 
ejou ajustes a ambos os Governos, proponho que 
reuni6es tecnicas de consulta peri6dica sejam reali
zadas entre a Superintendencia da Borracha do 
Brasil (SUDHEVEA) e o 6rgao a ser designado 
pelo Governo boliviano. 

Caso o Governo de Vossa Excelencia esteja de 
acordo com o acima exposto, esta Nota e a Nota 
de resposta que Vossa Excelencia se digne dirigir-
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me, de igual teor e nesta mesma data, constituirao 
Acordo entre os Governos da Republica Federativa 
do Brasil e da Republica da Bolivia a entrar em vi
gor a partir desta data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Exceh3ncia os protestos da minha mais alta consi
dera~ao. 

Ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Protocolo Adicional ao Convenio de 
Assistencia Reciproca para a Repressiio do 
Trafico llicito de Drogas que Produzem 
Dependencia 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica da Bolivia 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Coincidentes em desenvolver a coopera~ao reci
proca para a preven~ao do uso indevido e repres
sao do trilfico ilicito de entorpercentes e substan
cias psicotr6picas, mediante a harmoniza~ao de 
politicas e a execu~ao de programas concretes; 

Conscientes de que tais atividades constituem um 
programa que afeta suas respectivas popula~oes e 
repercute negativamente em ambos os paises, e 

Considerando a necessidade de ratificar as conclu
soes e recomenda~oes da Declara~ao Politica e do 
Plano Ample e Multidisciplinar de Atividades Futu
ras aprovadas na Conferencia lnternacional sobre o 
Uso lndevido e Tratico llicito de Drogas, realizada 
em Viena, Austria, de 16 a 27 de junho de 1987, 
assim como o Programa lnteramericano de A~ao 
do Rio de Janeiro, aprov,ado na Conferencia Espe
cializada lnteramericana sobre o Tratico de Drogas, 
efetuada no Rio de Janei~.o em 1986, e as recomen
da~oes do Acordo Sui-Americana de Entorpecen
tes e Psicotr6picos (ASEP) 

Concordam que sejam considerados como parte 
integrante do Convenio de Assistencia Reciproca 
para a Repressao do Tratico llicito de Drogas que 
Produzem Dependencia, firmado em 17 de agosto 
de 1977, os seguintes Artigos deste Protocolo Adi
cional: 

ARTIGOI 

1. As Partes Contratantes realizarao progra
mas coordenados para a redu~ao, substitui~ao ej 
ou erradica~ao de cultivos dos quais se possam 
extrair substancias psicotr6picas e entorpecentes, a 
preven~ao do uso indevido e repressao do trafico 
ilicito de drogas, assim como a reabilita~ao do far
macodependente e sua reintegra~ao social. 

2. As politicas e programas mencionados le
varao em considera~ao as legisla~oes vigentes em 
cada uma das Partes Contratantes. 

ARTIGO II 

Para os efeitos do presente Protocolo, entendem
se por servi~os competentes os organismos ofici
ais encarregados, no territ6rio de cada uma das 
Partes Contratantes, dos programas mencionados 
no Artigo I do presente Protocolo, a saber: 
a) redu~ao, substitui~ao ejou erradica~ao de cul

tivos dos quais se possam extrair substancias 
psicotr6picas e entorpecentes; 

b) preven~ao do uso indevido, reabilita~ao do 
farmacodependente e sua reintegra~ao social; 

c) repressao da elabora~ao e do trafico ilicito de 
entorpecentes e substancias psicotr6picas; 

d) controle de precursores imediatos e substan
cias quimicas essenciais que podem ser utili
zadas na elabora~ao de entorpecentes e subs
tancias psicotr6picas. 

ARTIGO Ill 

Para o exito do que se propoe, as autoridades de
signadas, sujeitas ao disposto em suas respectivas 
legisla~oes com observancia dos direitos inerentes 
a soberania nacional de cada pais, 
a) desenvolverao politicas e estrategias coorde

nadas para os programas mencionados no Ar
tigo II, levando em conta as recomenda~oes 
da Conferencia lnternacional sobre o Uso ln
devido e Tratico llicito de Drogas, realizada em 
Viena, em junho de 1987; 

b) prestar-se-ao colabora~ao tecnico-cientifica 
para detectar, controlar, substituir ejou erradi
car cultivos dos quais se possam extrair subs
tancias consideradas entorpercentes e psico
tr6picas; 

c) prestar-se-ao coopera~ao tecnica mutua em 
a~oes de desenvolvimento rural que permitam 
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a incorpora<;ao produtiva da popula<;ao que 
poderia dedicar-se ao cultivo de plantas usa
das na elabora<;ao de entorpecentes e psico
tr6picos. Esta coopera<;ao estara dirigida ao 
intercambio de tecnologias empregadas no 
desenvolvimento de alternativas produtivas; 

d) intercambiarao inf6rma<;6es sobre produtores, 
processadores, comercializadores de precur
sores imediatos e substancias qufmicas essen
ciais, sobre pessoas envolvidas no trafico de 
drogas, assim como sobre experiencias obti
das em suas respectivas legisla<;6es e progra
mas de preven<;ao em materia de entorpecen
tes e substancias psicotr6picas; 

e) prestar-se-ao coopera<;ao para a realiza<;ao de 
opera<;6es coordenadas em zonas de frontei
ra, em casos relacionados com a produ<;ao, 
processamento, posse e tratico ilfcito de entor
pecentes e substancias psicotr6picas; 

f) promoverao a<;6es de investiga<;ao e assisten
cia judicial recfproca sobre lavagem de dinhei
ro e bens provenientes do trafico ilfcito de en
torpecentes e substancias psicotr6picas, bus
cando compartir os recursos confiscados de 
acordo com as normas que se estabele<;am; 

g) adotarao medidas administrativas contra a fa
cilita<;ao, organiza<;ao e financiamento de ativi
dades relacionadas com 0 tratico ilfcito de en
torpecentes e substancias psicotr6picas. lgual
mente, realizarao uma fiscaliza<;ab rigorosa e 
um controle estrito sobre a produ<;ao, impor
ta<;ao, exporta<;ao, posse, distribui<;ao e venda 
de materias-primas, inclufdos os precursores e 
as substancias qufmicas essenciais, utilizadas 
na fabricac;:ao e transforma<;ao de tais produ
tos, levando em conta as quantidades neces
sarias para satisfazer o consumo interno para 
fins medicos, cientfficos, industriais e comer
ciais; 

h) apreenderao e confiscarao, em conformidade 
com suas respectivas legisla<;6es nacionais, os 
vefculos de transporte aereo, terrestre ou flu
vial empregados no tratico, distribui<;ao, arma
zenamento ou transporte ilfcitos de entorpe
centes e de substancias psicotr6picas, inclui
dos OS precursores imediatos e substancias 
quimicas essenciais utilizadas na fabrica<;ao e 
transforma<;ao desses produtos; 

i) programarao a capacita<;ao de pessoal tecnico 
para as diferentes areas mencionadas no Arti
go II do presente Pr6tocolo, incluindo o inter-
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cambio de tecniCOS de ambos OS pafses. 

ARTIGO IV 

1. Com vistas a consecu<;ao dos objetivos 
contidos no presente Protocolo, as Partes Contra
tantes decidem encarregar ·a Subcomissao de 
Coopera<;ao no Combate ao Trafico llfcito de Oro
gas, da Comissao Mista Permanente de Coordena
<;ao, das seguintes abribui<;6es: 
a) Recomendar aos respectivos Governos as 

a<;6es pertinentes, as quais se desenvolverao 
por meio de uma estreita coopera<;ao entre os 
servi<;os competentes de cada Parte Contra
tante. 

b) Avaliar o cumprimento de tais a<;6es e elaborar 
pianos para a preven<;:ao, substitui<;:ao ejou 
erradica<;ao de cultivos dos quais se possam 
extrair entorpecentes ou substancias psicotr6-
picas, assim como para a repressao coordena
da de seu tratico ilfcito. 

c) Formular as Partes Contratantes recomenda
<;6es que considerem pertinentes para a me
lhor execu<;ao do presente Protocolo. 

2. A Subcomissao Mista sera coordenada pe
los Ministerios das Rela<;6es Exteriores das Partes 
Contratantes e se reunira alternadamente no Brasil 
e na Bolivia pelo menos uma vez ao ano, podendo 
ser convocadas reunioes extraordinarias por via 
diplomatica. 

3. A Subcomissao Mista podera designar gru
pos de trabalho para o desenvolvimento das a<;6es 
especfficas contempladas no presente Protocolo e 
para analisar e estudar temas especfficos. Os gru
pos de trabalho poderao formular recomenda<;:6es 
ou propor medidas que julgem necessarias e sub
mete-las a considera<;ao da Subcomissao Mista. 

4. 0 resultado dos trabalhos da Subcomissao 
Mista sera apresentado as Partes Contratantes, por 
intermedio de seus respectivos Ministerios das Re
la<;6es Exteriores. 

ARTIGOV 

0 presente Protocolo Adicional entrara em vigor 
ptovisoriamente a partir da sua assinatura, e em vi
gencia permanente na data em que ambos os Go
vernos se comunicarem, por troca de Notas diplo
maticas, do cumprimento dos requisitos internos 
necessarios a aprova<;ao do presente Protocolo. 
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ARTIGOVI 

Cada uma das Partes Contratantes podera denun
ciar o presente Protocolo a qualquer momenta, me
diante notifica~ao a outra, por via diplomatica. A 
denuncia produzira efeito noventa dias ap6s o 
recebimento da respectiva notifica~ao. 

Feito em La Paz, aos 02 dias do mes de agosto de 
1988, em dois originais, nos idiomas portugues e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
hoberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica da Bolivia 
Guillermo Bedregal Gutierrez 

Ajuste Complementar ao Acordo Basico de 
CooperaCiiO Tecnica e Cientifica na Area do 
Controle de Endemias 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica da Bolivia, 

CONSIDERANDO: 

o Acordo Basi co de Coopera~ao T ecnica e Cienti
fica entre o Governo da Republica Federativa do 
Brasil e o Governo da Republica da Bolivia, firmado 
em La Paz, em 10 de julho de 1973, e 

que, entre os problemas de saude comuns aos 
paises signataries, a malaria, a doen~a de chagas, 
a febre amarela, o dengue, as leishmanioses, a 
peste e o b6cio endemico constituem endemias 
importantes, por seu elevado custo medico-social; 

que, para obter um controle efetivo e duradouro 
destas enfermidades, e necessaria um intercambio 
nas areas de recursos humanos, pesquisa, infor
ma~ao, documenta~ao, experiencias de participa
~ao comunitaria, insumos, material e equipamento, 
no contexto geral de coopera~ao propiciada pela 
Organiza~ao Pan-Americana de Saude e pela 
Agencia Brasileira de Coopera~ao, 

Convem no seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes contratantes designam para a execu~ao 
do presente Ajuste as seguintes entidades: pela 
Republica Federativa do Brasil, o Ministerio da 
Saude, atraves da Superintendencia de Campa
nhas de Saude Publica (SUCAM); pela Republica 
da Bolivia, o Ministerio da Preven~ao Social e Sau
de Publica, atraves da Dire~ao Nacional de Epi
demiologia (DINALEP); 

ARTIGO II 

Ambas as entidades comprometem-se a desenvol
ver, de forma coordenada, programas de intercam
bio, particularmente nas areas de fronteira, a tim de 
alcan~ar maior eficiencia e eficacia dos programas. 

ARTIGO Ill 

0 Governos acordam em cooperar nas seguintes 
areas: 
a) Assessoria e apoio especificos para o desen

volvimento de projetos e programas de vigilan
cia e controle de endemias, participa~ao co
munitaria e implementa~ao e instala~ao de 
laborat6rios de saude publica; 

b) Capacita~ao de recursos humanos em todos 
os niveis e intercambio de docentes e pesqui
sadores em areas ou institui~6es vinculadas ao 
controle de endemias; 

c) Apoio em situa~oes excepcionais de surtos 
epidemicos; 

d) lntercambio de material. equipamento, experi
encias, informa~6es e dpcumenta~ao; 

e) Elabora~ao e execu~ao conjuntas de pesqui
sas; 

~ Realiza~o anual de reunioes tecnicas com a 
finalidade de proceder ao exame global dos 
problemas, avalia~ao e programa~ao conjunta, 
alternadamente no Brasil e na Bali- via. 

ARTIGOIV 

1. 0 presente Ajuste entratra em vigor na data 
de sua assinatura e tera a vigencia de cinco anos, a 
qual sera automaticamente prorrogada por perio
dos adicionais de um ano, a menos que qualquer 
das Partes comunique a outra sua inten~ao de de
nuncia-lo, com antecedencia minima de seis meses 
da data de expira~ao do periodo de vigencia. 
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2. 0 presente Ajuste podera ser modificado 
atraves de troca de Notas diplomaticas. 
Feito em La Paz, aos 02 dias domes de agosto de 
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas 
portugues e espanhol, sendo ambos · os textos 
igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica da Bolivia 
Guillermo Bedregal Gutierrez 

Memorandum de Entendimento para o 
Estabelecimento de Programa de 
Cooperac;io Tecnica 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica da Bolivia, 

Considerando a recente cria9ao da Agencia Brasi
leira de Coopera9ao (ABC); 

Tendo em vista os resultados de missao brasileira 
a La Paz, em dezembro de 1987, durante a qual as 
autoridades de ambos os paises acordaram a con
veniencia do estabelecimento de urn Programa de 
Coopera9ao Brasil-Bolivia; 

Reconhecendo o interesse de ambos os paises em 
coordenar e administrar sua coopera9ao tecnica 
internacional por meio de esquemas bilaterais e 
multilaterais, segundo os principios da Coopera9ao 
T ecnica entre Paises em Desenvolvimento (CTPD); 

Chegaram ao seguinte entendimento: 

1. 0 presente Memorandum de Entendimento 
se destina a formalizar o Programa de Coopera9ao 
Tecnica Brasil-Bolivia, bern como a estabelecer as 
diretrizes de sua execu9ao. 

2. 0 Programa de Coopera9ao Tecnica Brasil-
Bolivia reger-se-a pelas seguintes diretrizes: 
a) o Programa dara prioridade a projetos situa

dos nos Departamentos de Santa Cruz, Beni e 
Pando; 
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b) a elabora9ao dos termos de referenda do Pro
grama estara a cargo de urn grupo de trabalho 
integrado por tecnicos brasileiros e bolivianos. 
Os termos serao posteriormente submetidos a 
ABC e ao Ministerio de Planejamento e Coor
dena9ao da Bolivia, por via diplomatica; 

c) o Programa favorecera tanto esquemas de 
coopera9ao bilateral quanto multilateral. Os 
projetos em esquema multilateral se realiza
rao, prioritariamente, com a participa9ao do 
Programa das Na96es Unidas para o Desen
volvimento (PNUD); 

d) os projetos contemplarao principalmente as 
areas do planejamento urbano, do desenvol
vimento regional integrado, da administra9ao 
publica, da forma9ao vocacional e da saude; 

e) o Governo boliviano indicara ao Governo bra
sileiro OS projetos do PNUD no ambito dos 
quais deseje coopera9ao brasileira; 

f) os Governos do Brasil e da Bolivia gestionarao 
junto aos organismos internacionais formas de 
viabilizar a coopera9ao brasileira na fase pre
parat6ria dos projetos para os quais o Gover
no boliviano solicite financiamento daqueles 
organismos. 

0 presente Memorandum de Entendimento entrara 
em vigor na data de sua assinatura e permanecera 
em vigor ate que urn dos Governos indique, com 
seis meses de antecedencia, e por meio de notifi
ca9ao escrita, sua decisao de suspender o Acordo. 

Feito em La Paz, aos 02 dias do mes de agosto de 
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas 
portugues e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica da Bolivia 
Guillermo Bedregal Gutierrez 

Acordo para a Supressio de Visto em 
Passaportes Diplomaticos e de Servic;o 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez, 
Ministro das Rela96es Exteriores e Culto da 
Republica da Bolivia 
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Senhor Ministro, 

Tenho a honra de elevar a considera<;ao da Vossa 
Excelencia proposta no sentido de que nossos 
paises reciprocamente concedam isen<;ao de visto 
a portadores de passaportes diplomaticos e de 
servi<;o, nos seguintes termos: 
I - Os titulares de passaportes diplomaticos e de 

servi<;O brasileiros validos ficarao isentos de 
visto para entrarem em territ6rio boliviano e 
nele permanecer em transito ou por um prazo 
de noventa dias; 

II - Os titulares de passaporte diplomatico, oficial 
e de servi<;o boliviano, valido, ficarao isentos 
de visto para entrarem em territ6rio brasileiro 
e nele permanecer em transito ou por prazo 
de noventa dias; 

Ill - Os Ministerios das Rela<;6es Exteriores do 
Brasil e da Bolivia poderao prorrogar, recipro
camente, os prazos de permanencia dos na
cionais do outro pais, portadores de passa
porte diplomatico, oficial e de servi<;o validos. 

! 

2. Caso o Governo de Vossa Excelencia con
corde com o acima exposto, a presente Nota e a 
Nota de resposta de Vossa Excelencia, onde se ex
presse tal concordancia, constituirao acordo entre 
nossos dois Governos, a vigorar sessenta dias 
ap6s a data da nota de resposta de Vossa Excelen
cia. Tal acordo podera ser, a qualquer momenta, 
denunciado por qualquer dos dois paises, cessan
do seus efeitos, nesse caso, trinta dias ap6s o rece
bimento da denuncia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos da minha mais alta conside
ra<;ao. 

Ministro das Rela<;6es Exteriores do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Acordo sobre a Cooperac;ao Bilateral para a 
Construc;iio da Rodovia Santa Cruz de Ia 
Sierra-Corumba 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez, 
Ministro de Rela<;6es Exteriores e Culto da Repu
blica da Bolivia 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia 
para referir-me as reuni6es mantidas entre ambos 

os paises por ocasiao da visita do Excelentfssimo 
Senhor Presidente da Republica Federativa do Bra
sil, Dr. Jose Sarney, celebrada em 111 de agosto de 
1988 na cidade de La Paz, e em especial ao encon
tro entre os Ministros dos Transportes da Republi
ca Federativa do Brasil - Jose Reinaldo Carneiro 
Tavares, e da Republica da Bolivia - Engenheiro 
Andres Petricevich. 

No mencionado encontro, manifestaram sua espe
cial satisfa<;ao pela assinatura da Ata de Coopera
c;ao e Complementa<;ao Economica entre os Go
vernos da Bolivia e do Brasil, que cria novos es
timulos no campo das rela<;6es economicas e co
merciais, altamente conveniente para os paises, e 
que sua implementac;ao exigira uma infra-estrutura 
eficiente de transportes ferroviarios, rodoviarios e 
fluviais, em vista do que ambos os Governos: 

Coincidiram em que devem ser tomadas as provi
dencias necessarias para atender aos requisitos de 
media prazo, para o qual se faz necessaria melho
rar a operacionalidade da ferrovia Santa Cruz-Co
rumba, a navegabilidade do Rio Paraguai e a cons
truc;ao da rodovia Santa Cruz-Corumba, que consti
tuirao elementos decisivos no contexto da conexao 
entre os dois paises. 

Reiteraram a urgencia de serem completados os 
estudos para a interconexao ferroviaria Aiquile-San
ta Cruz, com a qual se completaria a ferrovia San
tos-Arica. 

Registraram como extremamente positiva e de ne
cessidade imediata a interconexao viaria entre cida
des fronteiri<;as, em particular a constru<;ao de es
tradas que unam as cid~des de Caceres e San 
Ignacio de Velasco. 

Tendo em vista essas considerac;6es, chegaram as 
seguintes conclus6es: 
1 - Expressaram a disposi<;ao de seus respectivos 

Governos de proceder, no prazo mais curta 
possivel, a realiza<;ao do Estudo de Viabilidade 
da estrada Santa Cruz-Corumba, comprome
tendo-se o Governo do Brasil a apoiar o Go
verna da Bolivia na obten<;ao de financiamento 
junto aos organismos internacionais. 

2 - Ao ser concluido o Estudo de Viabilidade, am
bos os Governos cooperarao na obten<;ao de 
financiamento necessaria para que o Governo 
da Bolivia construa a estrada. 
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Caso o Governo de Vossa Excelencia esteja de 
acordo com o acima exposto, esta Nota e a Nota 
de resposta que Vossa Excelencia se digne dirigir
me, de igual tear e de mesma data, constituirao 
Acordo entre os Governos da Republica Federativa 
do Brasil e da Republica da Bolivia, a entrar em vi
gor a partir desta data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos da minha mais alta conside
rat;:ao. 

Ministro das Rela<;:6es Exteriores do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Memorando de Entendimento para a 
Cooperaf1iio no Campo da Assist~ncia Social 

entre a Fundaf1iio Legiiio Brasileira de 
Assist~ncia e a Junta Nscional de 

Solidariedade Social da Bolivia 

A Senhora Marly Macieira Sarney, Presidente do 
Conselho Consultive da Fundat;:ao Legiao Brasi
leira de Assistencia, lnstituit;:ao Governamental vin
culada ao Ministerio da Previdencia e Assistencia 
Social da Republica Federativa do Brasil, com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro. 

e 

A Senhora Maria Teresa de Paz Estenssoro, Pre
sidente da Junta Nacionai de Solidariedade e De
senvolvimento Social da Bolivia, 

Decidem firmar o presente Memoranda de Entendi
mento, com vistas ao desenvolvimento de ativida
des de assistencia social em beneficia das criant;:as 
necessitadas do Brasil e da Bolivia, com a interve
niencia do Ministerio das Relat;:6es Exteriores do 
Brasil e do Ministerio das Relat;:6es Exteriores e 
Culto da Bolivia. 

CONSIDERAI\IDO: 

que a Fundat;:ao Legiao Brasileira de Assistencia 
tem ampla experiencia na prestat;:ao de assistencia 
social a crian9as necessitadas, mediante progra
mas de desenvolvimento social; 
que a Junta Nacional de Solidariedade e Desenvol
vimento Social tem ampla experiencia na presta9ao 
de previd~ncia e assistencia social a crian9as ne
cessitadas, aos deficientes e a terceira idade; 
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que a colaborayao entre as institui96es brasileira e 
boliviana contribuiria positivamente para aperfei
c;:oar os programas de assistencia; 

RESOLVEM: 

que ambas as Partes envidarao esforc;:os no sen
tide de prestar-se cooperayao no campo da assis
tencia social, a tim de se beneficiarem da expe
riencia recolhida na formulac;:ao e execuc;:ao de 
seus diferentes programas de amparo a crian9a 
necessitada, aos deficientes e a terceira idade; 

que a assessoria acima referida se realizara por 
intermedio de troca de informac;:6es, publicac;:6es 
tecnicas, consultorias e outros meios acordados 
pelas Partes; 

i>eWP'016ftWPPresidente do Conselho Consultive 
da Funda9ao Legiao Brasileira de Assistencia 

0 presente Memoranda de Entendimento entrara 
em vigor na data de sua assinatura. 
La Paz, 02 de agosto de 1988. 

Presidente do Conselho Consultive da Funda9ao 
Legiao Brasileira de Assistencia 

Marly Macieira Sarney 

Presidente da Junta Nacional de Solidariedade e 
Desenvolvimento Social da Bolivia 

Maria Teresa de Paz Estenssoro 

acordo brasil-republica 
do suriname 

Acordo, por troca de Notas, para a supressiio 
de visto em passaportes diplomaticos, de 
servif10 e comuns, assinado em 
17 de agosto de 1988 

A Sua Excelencia o Senhor 
EddySedoc, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
do Suriname 

Senhor Ministro, 

T enho a honra de comunicar a Vossa Excelencia 
que o Governo brasileiro esta disposto a concluir 
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com o Governo do Suriname um Acordo para a 
supressao de visto em passaportes diplomaticos, 
de servi<;o e comuns, nos seguintes termos: 
I - os titulares de pa.ssaporte diplomatico, de 

servi<;o ou comum brasileiro, valido, ficarao 
isentos de visto para entrar em territ6rio 
surinames e nele permanecer, em transite au 
por um perlodo de ate noventa dias; 

II - as titulares de passaporte diplomatico, de 
servi<;o ou comum surinames, valido, ficarao 
isentos de visto para entrar em territ6rio 
brasileiro e nele permanecer, em transite ou 
por um perlodo de ate noventa dias; 

Ill - a supressao de visto acima referida nao 
exime os titulares de passaporte diplomatico, 
de servi<;o e comum, brasileiro ou surinames, 
da observancia das leis e regulamentos em 
vigor concernentes a entrada e permanencia 
de estrangeiros nos respectivos palses. 

2. A presente nota e a de Vossa Excelencia, 
de igual teor, constituem Acordo entre nossos dois 
Governos sabre a materia, o qual entrara em vigor 
transcorridos noventa dias a partir desta data, po
dendo ser a qualquer momenta denunciado, ces
sando os seus efeitos, nesse caso, seis meses 
ap6s o recebimento da denuncia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos de minha mais alta conside
ra<;ao. 

Ministro das Rela<;6es Exteriores do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

acordo sobre a criac;ao de uma 
comissao mista de cooperac;ao 
brasil-togo 

Acordo, firmado em 18 de agosto de 1988, 
entre o Governo do Brasil e da Republica 

Togolesa, sobre a cria<;ao de uma Comissao 
Mista de Coopera<;ao 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Togolesa 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Conscientes dos la<;os de amizade e de solidarie
dade que unem seus povos, e 

Animados pela vontade comum de intensificar e de 
refor<;ar a coopera<;ao em todos os campos de 
interesse comum entre os dais paises, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes Contratantes instituem pelo presente 
Acordo uma Comissao Mista de Coopera<;ao Brasi
leiro-T ogolesa, doravante denominada "Comissao 
Mista•. 

ARTIGO II 

A Comissao Mista tera por objetivo permitir a coor
dena<;ao no que diz respeito aos assuntos de 
coopera<;ao de interesse comum, assim como bus
car as meios e modos capazes de promover e de 
refor<;ar a coopera<;ao em todos os campos entre 
os dois pafses, especialmente em assuntos econ6-
micos, comerciais, culturais, cientfficos e tecnicos. 

ARTIGO Ill 

1. A Comissao Mista compreendera: 
uma Subcomissao de Assuntos Econ6micos e 
Comerciais, e 
uma Subcomissao de Assuntos Culturais, 
Cientfficos e T ecnicos. 

2. A Comissao Mista podera instituir, na me
dida em que se fizer necessaria, Comites ad hoc 
para o estudo em profundidade de assuntos espe
cfficos. 

ARTIGOIV 

1. A Comissao Mista reunir-se-a de dais em 
dois anos em sessao ordinaria, alternadamente no 
Brasil e no Togo, ou em sessao extraordinaria, me
diante solicita<;ao de uma das Partes Contratantes. 

2. A Presidencia da Comissao Mista sera 
exercida pelos Ministerios d~s Rela<;6es Exteriores 
ou por membros dos Governos dos respectivos 
paises. 

ARTIGOV 

1. 0 projeto de agenda, proposto pelo pais 
anfitriao, par via diplomatica, com dais meses de 
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anteced€mcia; sera adotado na abertura de cada 
sessao da Comissao Mista. 

2. Oualquer novo assunto, para ser examina
do pela Comissao Mista, devera ser objeto de no
tas dirigidas ao outre Governo pelo Governo que 
prop6e a inscric;ao, ao menos urn mas antes da 
data da sessao. 

ARTIGOVI 

Os resultados das reuni6es das Subcomissoes e 
Comites ad hoc serao submetidos a aprovac;ao da 
Comissao Mista. 

ARTIGOVII 

As conclus6es da Comissao Mista serao consigna
das em ata firmada pelos Chefes das delegac;6es, 
e urn comunicado final sera dado a imprensa. 

. ARTIGO VIII 

0 presente Acordo sera submetido aos procedi
mentos constitucionais de cada Parte Contratante, 
e entrara em vigor na data da troca dos lnstru
mentos de Ratificac;ao. 

ARTIGO IX 

1. 0 presente Acordo sera valido por um 
periodo de seis (6) anos, podendo ser renovado 
por tacita reconduc;ao por periodos subsequentes 
de seis (6) anos. 

2. Cada Parte Contratante podera solicitar, 
por escrito, a emenda do presente Acordo. 

3. Os trechos emendados de comum acordo 
entrarao em vigor nas mesmas condic;6es previstas 
no Artigo VIII. 

ARTIGOX 

Cada uma das Partes Contratantes podera, a qual
quer memento, denunciar o presente Acordo. A 
de- nuncia surtira efeito seis (6) meses ap6s a 
notifi- cac;ao por escrito a outra Parte. 

Feito em Brasilia, aos 18 dias~ do mas de agosto de 
1988, em dois exemplares originais nas linguas 
portuguesa e frances a, os dois textos sendo igual
mente validos. 
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Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil, 
Ministro das Relac;oes Exteriores 

Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Togolesa, Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros 

YaoviAdodo 

acordos brasil-guiana 

16 de setembro de 1988 

0 Ministro das Relac;oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil, 

Roberto de Abreu Sodre 

e 

0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republi
ca Cooperativista da Guiana, 

Rashleigh Esmond Jackson, 

Persuadidos da importancia de dinamizar as rela
c;oes bilaterais entre os dois paises; 

Conscientes da necessidade de fortalecer os vin
culos recfprocos, e 

Convencidos de que, do progressive aperfeic;oa
mento da cooperac;ao bilateral que ora propomos, 
participarao direta e ativamente os setores compe
tentes nacionais, em coordenac;ao com as institui
c;oes publicas e privadas de ambos os paises, 
Estipulamos as bases de um programa de trabalho 
bilateral, chamado "Programa de Trabalho de 
Georgetown" e concebido a partir dos interesses 
mutuos identificados pelos diversos mecanismos 
de cooperac;ao entre o Brasil e a Guiana, bern 
como pelo dialogo politico direto que ora retomam 
nossas Chancelerias. 

0 Programa de Trabalho de Georgetown incluira 
as ac;6es que abaixo se discriminam. 

I - Dialogo Politico 

1. Os dois Ministros concordaram em ampliar 
e intensificar o dialogo politico sobre as relac;oes 
bilaterais e sobre outros assuntos de mutuo inte
resse. Concordaram, ademais, que as conversa-
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~6es havidas durante a visita do Ministro Abreu So
dre a Georgetown refletem essa disposi~ao, e con
cordaram tambem que encontros regulares deve
rao realizar-se entre as duas Partes, a nivel de Mi
nistros de Rela~6es Exteriores, de Secretaries
Gerais e de Chefes de Departamento, bern como 
de institui~6es das areas diretamente interessadas 
no desenvolvimento das rela~oes bilaterais. 

2. Serao criados Grupos ad hoc de lnforma
~ao e Acompanhamento. De natureza mais flexivel, 
tais grupos deverao, doravante, exercer fun~6es -
tal como indica seu nome - de acompanhamento 
de aspectos ou areas especificas das rela~6es en
tre os dois paises, de modo a permitir que ambos 
os Governos identifiquem, com maior precisao e 
de modo consistente, o estagio de desenvolvimen
to de cada area de atividade das rela~6es bilaterais. 
Estabelecidos atraves de canais diplomaticos, es
ses grupos prestarao contas de suas atividades a 
Comissao Mista Brasil-Guiana, nas suas sess6es 
anuais. A proxima sessao da Comissao Mista tera 
Iugar no primeiro semestre de 1989. 

II - Cooperactio Tecnica 

1. Estabelecer um Programa de Coopera~ao 
T ecnica formulado dentro das seguintes 
areas de interesse: 

1.1 - pesquisa agricola: 
colabora~ao entre a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA - e o 
"National Agriculture Research Institute -
NARI": 
soja; 
pecuaria; 
milho e sorgo e 
troca de germoplasma 

1.2 - saude: 
programa do cor'ltrole da malaria e de veto
res; 
diagn6stico do "Aedes Aegypti"; 
estatistica sobre a malaria; 
treinamento em ger€mcia de projetos e super
visao da malaria; 
fornecimento de medicamentos; 
tratamento de pacientes guianenses em hos
pitais brasileiros; 
atendimento de emerg€mcia e 
treinamento de pessoal em pratica medica e 
odontol6gica 

1.3 - energia: 
coopera~ao com a "Guyana National Resour
ces Agency - GNRA" - no ambito do Pro
grama Energetico Nacional 

1.4 - telecomunica~6es 

1.5 - aproveitamento florestal 
1.6 - minera~ao 

1. 7 - desenvolvimento industrial: 
coopera~ao com a "Guyana Manufacturing 
and Industrial Development Agency 
GUYMIDA" - no sentido de fortalecer as 
pequenas e medias empresas; 
centro de documenta~ao e informa~ao; 
treinamento em gerencia de projetos; 
programa de trabalho global. 

2. 0 Programa de Coopera~ao Tecnica seta
ra com aten~ao especial para as dificeis condi¢es 
economicas e financeiras dos dois paises. 

3. Os respectivos Governos estipularao, por 
Troca de Notas, os mecanismos mais adequados 
para a implementa~ao da coopera~ao em apre~o. 
e concordam em identificar as institui~6es governa
mentais que se encarregarao da execu~ao das me
didas especificas. 

Ill - lntercambio Comercial 

1. Com vistas a fortalecer e intensificar as rela
~6es economicas bilaterais, o Governo brasileiro 
tomou a decisao politica de estender uma linha de 
credito de US$ 10 milh6es ao Governo da Guiana. 
Esta linha de credito sera considerada no contexte 
rnais amplo do desenvolvimento de condi~6es fi
nanceiras estaveis entre os dois paises. A linha de 
credito sera ligada a reestrutura~ao e reescalona
mento do debito existente. Com esse prop6sito o 
Governo da Guina submeteu, formalmente, ao Go
verna do Brasil as propostas de reescalonamento 
acima mencionadas. Desse modo, as negocia~6es 
sobre reescalonamento e sobre a nova linha de 
credito iniciar-se-ao imediatamente. 

2. Estudo, pelo Governo brasileiro, juntamen
te com o Governo da Guiana, de formas para a 
execu~ao de joint-ventures, com a participa~ao de 
empresarios brasileiros, especialmente em seta
res como o da explora~ao e aproveitamento mine
ral. 

3. Reconhecendo o trabalho produtivo desen
volvido pelo Governo brasileiro sobre a ativa~ao do 
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comercio em Roraima, e que vern facilitando subs
tantivamente o comercio regional e fronteiric;o entre 
o Territ6rio de Roraima e a Guiana, ambas as Par
tes recomendam a elaborac;ao, quando julgado ne
cessaria, de estudos adicionais por parte dos 6r
gaos competentes do Governo brasileiro, e reco
mendam que 6rgaos do Governo guianense reali
zem trabalho semelhante, de forma a ampliar o flu
xo de comercio regional na area amazonica. 

4. Ambas as Partes acordaram estudar as 
possibilidades, no ambito da ALADI, de efetuar 
Acordos bilaterais, nos termos do Artigo 25 do Tra
tado de Montevideu, com vistas ao incremento e a 
diversificac;ao do intercambio bilateral, com o obje
tivo, ademais, de alcanc;ar maior grau de coopera
c;ao economica entre os dois pafses. 

5. Ambas as Partes acordaram estudar for-
mas de promover maior participac;ao de produtos 
brasileiros no mercado da CARICOM, atraves de 
mecanismos de complementac;ao economica, ou 
de outros instrumentos de dinamizac;ao dos. fluxos 
comerciais. 

IV - Tratego Aereo 

As Partes reconhecem a importancia de comunica
c;oes efetivas e eficientes para o fortalecimento dos 
lac;os entre os dois pafses. Com esse objetivo, 
acordam que: 

1) A VARIG - CRUZEIRO reiniciara os servi9os 
aereos comerciais com destino a Guiana, ap6s 
solucionar-se a pronta remessa ao Brasil de 
rendas auferidas pela transportadora brasileira 
na Guiana; 

2) serao mantidos voos regulares entre Boa Vista 
e Georgetown, e 

3) as detalhes concernentes aos ajustes serao 
acertados entre as autoridades aeronauticas 
dos dais pafses e entre a GAC e a VARIG -
CRUZEIRO. 

V - Coopera~ao Amazonica 

1. Expressou-se continuado apoio as ativida
des do Tratado de Coopera9ao Amazonica (TCA) 
e, em especial, aquelas incorporadas nas decis6es 
da Ill Reuniao Ordinaria do Conselho de Coope
ra9ao Amazonica (CCA), celebrada em marc;o de 

1998, em Brasilia. 

140 

2. Ambas as Partes reiteraram tambem seu 
apoio a proxima celebra9ao, em Quito, da Ill Reu
niao de Chanceleres do TCA, bern como a propos
ta de que, naquela Reuniao, aten9ao especial seja 
dada as areas de saude, ciencias e tecnologia, 
meio ambiente e a questao dos mecanismos finan
ceiros de apoio as atividades do TCA. 

3. No plano bilateral, o Governo guianense 
expressou seu interesse em ativar a coopera9ao 
educacional, cultural, tecnica, cientffica e tecnol6-
gica com entidades brasileiras sediadas na Amazo
nia (instituit;6es de pesquisa, universidades, gover

nos e 6rgaos estaduais). 

4. Decidiu-se tambem dar enfase especial a 
programa9ao sabre saude na regiao, sobretudo no 
combate as doencras endemicas. 

VI- Saude 

1. Ambas as Partes decidiram intensificar as 
a96es de cooperat;ao previstas no Acordo de 
Cooperat;ao Sanitaria, firmado em Brasilia, em 8 de 

julho de 1981. 

2. Com vistas a dinamizar a cooperac;ao na 
area de saude, considerada como absolutamente 
prioritaria no relacionamento bilateral, ambas as 
Partes decidiram celebrar, no mais curta prazo 
possfvel, um programa na area de saude. A elabo
rat;ao de tal programa devera ser precedida das 
consultas apropriadas pelos 6rgaos competentes 
dos dais Governos, levando-se em conta a progra
mat;ao de cooperat;ao tecnica existente sabre a 
materia. 0 programa levara em conta os trabalhos 
a serem desenvolvidos pela recem-criada Comis
sao Especial de Saude da Amazonia (CESAM), no 
ambito do TCA. 

VII - Educa~ao 

Sera elaborado um programa quinquenal de 
cooperat;ao educacional, e sera sugerida aos 6r
gaos responsaveis pelos programas de balsas de 
estudo - Coordenac;ao de Aperfeic;oamento de 
Pessoal de Nivel Superior (CAPES) pelo lado bra
sileiro, e Public Service Ministry (PSM) pelo lado 
guianense - a elaborac;ao de um cronograma, a 
fim de implementar o programa proposto. 

VIII - Aproveitamento Florestal 

Ambas as Partes colaborarao na avaliat;ao das 

possibilidades de cooperac;ao para o aproveita-
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mento florestal da Guiana; com esse objetivo. um 
tecnico brasileiro ira a Guiana para formular um 
programa de coopera~ao. Esse programa incluira 
defini~ao de metodos e procedimentos para teste 
da madeira guianense e defini~ao, com as auto
ridades da Guiana, sobre as possibilidades de trei
namento no Brasil. 

IX - Entorpecentes 

Os dois Governos concordam em promover as for
mas de coopera~ao previstas no Acordo sobre Pre
ven~ao, Controle, Supervisao e Repressao ao Trati
co llicito de Entorpecentes e de Substancias Psico
tr6picas, assinado em Georgetown, pelo Brasil e 
pela Guiana, em 1988. 

X- Cultura 

Ambas as Partes acordaram proceder ao aumento 
do intercambio cultural, inclusive com o aproveita
mento das disponibilidades de eventos culturais 
em nfvel regional, em conformidade com os pro
p6sitos do TCA. 

Feito e assinado em Georgetown, aos 16 dias do 
mes de setembro de 1988, em dois exemplares, 
em portugues e ingles sendo ambos os textos 
igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Repubfica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

Pelo Governo da Republica Cooperativista da Guia
na 

Rashleigh Esmond Jackson 

Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao 
Acordo Basico de Coopera<tao Cientifica e 
Tecnol6gica, assinado em 16 de 
setembro de 1988 

A Sua Excelencia o Senhor 
Rashleigh Esmond Jackson, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da 
Republica Cooperativista da Guiana 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de referir-me ao Artigo XII do Acor
do Basico de Coopera~ao Cientffica e Tecnol6gica 
e a seu Ajuste Complementar, ambos firmados em 
Georgetown, em 29 de janeiro de 1982. 

Tendo o Acordo Basi co de Coopera~ao Cientifica e 
T ecnol6gica entrado em vigor em 08 de abril de 
1986, torna-se possfvel a entrada em vigor do Ajus
te Complementar, por meio de troca de Notas di
plomaticas. 

Caso o Governo da Republica Cooperativista da 
Guiana concorde com a proposta de entrada em 
vigor do mencionado Ajuste Complementar, esta 
Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelencia, de 
igual teor e da mesma data, determinarao a entra
da em vigor do Ajuste Complementar, a partir desta 
data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos de minha mais alta conside
ra~ao. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodre 

memorandum de entendimento 
brasil-republica islamica do ira 

Memorandum de Entendimento, firmado em 26 
de setembro de 1988, entre o Governo da 

Republica Federativa do Brasil e o Governo da 
Republica lslamica do Ira para a cria<tao de 

uma Comissao IVIista de nfvel ministerial 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica lslamica do Ira, 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Desejando promover as rela~6es bilaterais e ex
pandir a coopera~ao mutua entre os dois pafses 
nos campos econ6mico, comercial, industrial, 
tecnico, tecnol6gico, cientffico e cultural, 

Concordam com o seguinte: 

ARTIGOI 

As Partes Contratantes envidarao esfor~os para 
fortalecer e desenvolver sua coopera~ao eco
n6mica, comercial, industrial, tecnica, tecnol6gica, 
cientffica e cultural com base em beneffcios 
mutuos, e, para facilitar a concretiza~ao desse 
prop6sito, proporcionarao o necessario apoio aos 
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contatos entre suas respectivas organizac;:6es e 
empresas. T odos esses esforc;:os serao feitos de 
acordo com as leis e regulamentos de cada pafs. 

ARTIGO II 

A fim de formular e facilitar a expansao da coopera
c;:ao nos campos acima mencionados, as Partes 
Contratantes concordam em estabelecer uma Co
missao Mista em Nfvel Ministerial. 

ARTIGO Ill 

A Comissao Mista reunir-se-a pelo menos uma vez 
por ano, alternadamente em Brasilia e em Teera. 

ARTIGO IV 

A tim de estudar os pianos e projetos de coopera
c;:ao mutua de forma mais pormenorizada, a Comis
sao Mista podera formar subcomiss6es para indus
tria, comercio, agricultura e cultura. A Comissao 
Mista podera aumentar ou reduzir o numero de 
subcomiss6es, se julgado necessaria por ambas 
as Partes Contratantes. 

ARTIGOV 

As subcomiss6es poderao reunir-se em Brasilia· ou 
em Teera, sempre que julgado necessaria, em 
qualquer nfvel. 

ARTIGOVI 

Em suas reuni6es anuais, a Comissao Mista pode
ra examinar os t6picos que se enumeram abaixo, e 
cujas conclus6es e decis6es poderao ser trans
critas em documento a ser firmado, a cada ano, 
pelas Partes: 
1. exame da evoluc;:ao da cooperac;:ao mutua nos 

campos econ6mico, tecnico, cientffico e cul
tural; 

2. estudo dos relat6rios das subcomiss6es; 
3. troca de informac;:6es e realizac;:ao de consultas 

com relac;:ao aos campos acima mencionados; 
4. estudo de pianos e propostas relatives as 

possibilidades de incremento da cooperac;:ao 
nos campos de interesse mutuo. 

ARTIGO VII 

0 presente Memorandum de Entendimento perma
necera em vigor por um perfodo de tres anos, e 
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continuara em vigor por perfodos consecutivos de 
tres anos, a menos que uma das Partes Contratan
tes notifique a outra de sua intenc;:ao de denuncia
lo, com uma antecedencia minima de tres meses. 
0 presente Memorandum de Entendimento podera 
ser modificado por mutuo consentimento. 

ARTIGO VIII 

0 presente Memorandum de Entendimento entrara 
em vigor na data de sua assinatura. 

Feito em Brasilia, aos 26 dias do mes de setembro 
de 1988, em dois exemplares originais, nas lfnguas 
portuguesa, tarsi e inglesa, sendo os tres textos 
igualmente autenticos. Em caso de divergencia de 
interpretac;:ao, prevalecera o texto em ingles. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Paulo Tarso Flecha de Lima 

Pelo Governo da Republica lslamica do Ira 
Gholam Reza Shafei 

registro de assentamentos de atos 
multilaterais, dos quais 0 brasil e 
parte, ocorridos no terceiro 
trimestre do ano de 1988 

Egito - ADERIU 
Convenc;:ao sobre Limitac;:ao de Responsabili
dade para Reclamac;:6es Marftimas, 1976. 
Londres, 19/11/1976 

Argentina, Egito, Hungria, Mexico e Zambia -
RATIFICARAM 
Protocolo de Emenda a Convenc;:ao sobre 
Limitac;:ao do Perfodo de Venda lnternacional 
de Mercadorias. 
Viena, 11/04/80 

Afeganistao - ADERIU 
Tratado Sobre Principios Reguladores das 
Atividades dos Estados 
Explorac;:ao e Uso do Espac;:o C6smico, 
lnclusi- ve a Lua e demais Corpos Celestes. 
Moscou, 27/01/67 

Iemen - ADERIU 
Convenc;:ao para Supressao de Atos llegftimos 

contra a Seguran<ra da Avia<rao Civil. 
Montreal, 23/09/71 
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Portugal - ACEITOU 
Protocolo Adicional para a Conserva~ao do 
Atum Atlantica. 
Paris, 9 e 10/06/84 
Mexico - ADERIU 

Conven~o Complementar a Conven~ao de 
Vars6via para Unifica~ao de Certas Regras ao 
Transporte Aereo Int. Realizado para quem 
nao seja Transportador Contratual. 
Guadalajara, 18/09/61 

Malasia, Chipre, Argentina e Senegal -
ACEITARAM 
Emenda do Art. VI A.1. do Estatuto da Agencia 
lnternacional cte Energia At6mica. 
Viena, 24/09/84 

Peru - RATIFICOU 
Conven~ao para PrEwenir e Punir os atos de 
Terrorismo Configurados em Delitos contra as 
Pessoas e a Extorsl!o Conexa, quando tives
sem eles Transcendencia lnternacional. 
Washington. 2/02/71 

Tchecoslovaquia - ADERIU 
Convenc;ao lnternacional Contra T omada de 
Refims. 
Nova York, 17/12/79 

Australia - OENUNCIOU 
El Salvador - RATI,i=ICOU 
Constitui~o da Organizac;ao das Nac;6es 
Unidas para Desenvolvimento Industrial. 
Viena. 08/04/79 

Paises Baixos - ADERIU 
Acordo sobre Ado~ao de Condic;oes Unifor
mes de Homologac;ao e o Reconhecimento 
Reciproco de Homologa~ao de Equipamentos 
e Pec;as de Veiculos a Motor. Regulamento 
n° 5. 
Genebra, 20/03/58 

Paises Baixos - ADERIU 
Acordo sabre Ad~ao de Condic;oes Unifor
mes de Homologac;ao e o Reconhecimento 
Reciproco de Homologa~ao de Equipamentos 
e Pec;as de Veiculos a Motor. Regulamento 
n° 19. 

Paises Baixos - ADERIU 
Acordo sabre Adoc;ao de Condic;6es Unifor
mes de Homologa~ao e o Reconhecimento 
Reciproco de Homologac;ao de Equipamentos 
e Pec;as de Veiculos a Motor. Regulamento 
n° 31. 

Paises Baixos - ADERIU 
Acordo sabre Adoc;ao de Condic;oes Unifor
mes de Homologa~ao e o Reconhecimento 
Reciproco de Homologa~ao de Equipamentos 
e Pec;as de Veiculos a Motor. Regulamento 
n° 37. 

ltalia - ACEITOU 
Acordo sabre Adoc;ao de Condic;oes Unifor
mes de Homologac;ao e o Reconhecimento 
Reciproco de Homologac;ao de Equipamentos 
e Pec;as de Veiculos a Motor. Regulamento 
no 51. 

Finlandia - ACEITOU 
Acordo sabre Adoc;ao de Condic;oes Unifor
mes de Homologac;ao e o Reconhecimento 
Reciproco de Homologac;ao de Equipamentos 
e Pec;as de Veiculos a Motor. Regulamento 
n° 45. 

ltalia - ADERIU 
Acordo sabre Adoc;ao de Condic;oes Unifor
mes de Homologac;ao e o Reconhecimento 
Reciproco de Homologac;ao de Equipamentos 
e Pe~as de Veiculds a Motor. Regulamento 
n° 54. 

Burma e llhas Marshall - ACE IT ARAM 
Convenc;ao lnternacional sabre Normas de 
Treinamento de Maritimes, Expedic;ao de Cer
tificados e Servic;os de Quarto. 
londres,07/07/78 

Equador, Uruguai e Seychelles - ACEITARAM 
Protocolo de 1978 a Conven~ao para Segu
ran~a da Vida no Mar, 1974. 
londres, 17/02/78 

Equador e Uruguai - ACEITARAM 
Conven~ao lnternacional sabre Busca e Sal
vamento Maritima. 
Hamburgo, 27/04/79 
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Mexico- RATIFICOU 
Conven~ao das Na~6es Unidas sobre Condi
~6es para Registro de Navios. 
Genebra, 07/02/86 

Peru - ADERIU 
Conven~ao Complementar a Conven~ao de 
Vars6via para Unifica~ao de Certas Regras Re
lativas ao Transporte Aereo lnternacional Reali
zado por quem nao seja Transportador Con
tratual. 
Guadalajara, 18/09/61 

Bulgaria - RATIFICOU 
Conven~ao sobre Assistencia em Caso de Aci
dente Nuclear ou Emergencia Radiol6gica. 
Viena, 26/09/86 

Gana e Bolivia - RATIFICARAM 
Colombia- ADERIU 
Conven~ao lnternacional Contra o APAR
THEID no Esporte. 
ONU, 10/12/85 

Mexico e Argelia - RATIFICARAM 
Estatuto do Centro de Engenharia Genetica e 
Biotecnol6gica. 
Madri, 13/09/83 

atos bilaterais que entraram em 
vigor durante o terceiro trimestre 
de 1988 

BOLIVIA 
01 - Ata de Coopera~ao e Complementa~ao Eco

n6mica. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988. 

02 - Ajuste Complementar ao Acordo Basico de 
Coopera~ao Tecnica e Cientffica na Area do 
Controle de Endemias. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988. 

03 - Memorandum de Entendimento para o Esta
cionamento de Programa de Coopera~ao 

Tecnica. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988. 

04 - Acordo, Por T roca de Notas Reversais, refe-
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rente ao Acordo Complementar ao Convenio 
de Coopera~ao Econ6mica e Tecnica, de 
08/02/84, para a Constru~ao de Central Hi
droeletrica em Cachuela Esperanza. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988. 

05 - Acordo, por Troca de Notas Reversais, sobre 
a Utiliza~ao do Gas Natural Boliviano, no 
Contexte da lntegra~ao Energetica. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988. 

06 - Acordo, por Troca de Notas Reversais, para 
a Venda de Borracha Boliviana ao Brasil. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988. 

07 - Acordo, por Troca de Notas Reversais, sobre 
a Coopera~ao Bilateral para a Constru~ao da 
Rodovia Santa Cruz de La Sierra-Corumba. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988. 

08 - Acordo, por Troca de Notas, para a Supres
sao de Visto em Passaportes Diplomaticos e 
de Servic;:o. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988. 

CHINA 
01 - Protocolo sobre Aprovac;:ao de Pesquisa e 

Produ~ao de Satelite de Recursos da Terra. 
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988. 
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988. 

02 - Ajuste Complementar ao Acordo de Coope
rac;:ao Cientifica e T ecnol6gica sobre Coope
ra~ao no Campo da Pesquisa Cientifica e do 
Desenvolvimento Tecnol6gico no Setor de 
Transportes. 
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988. 
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988. 

03 - Ajuste Complementar ao Acordo de Coope
ra~ao Cientffica e Tecnol6gica em Materia de 
Energia Eletrica, lncluindo a Energia Hidrele
trica. 
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988. 
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988. · 

04 - Convenio sobre Coopera~ao no Domfnio de 

Medicina e dos F armacos T radicionais. 
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Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988. 
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988. 

05 - Convenio de Coopera<;ao Cientifica e T ecno-
16gica na Area de Farmacos Destinados ao 
Combate a Grandes Endemias. 
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988. 
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988. 

06 - Acordo, por Troca de Notas, sobre Vistas de 
Multiplas Entradas em Passaportes Diploma
ticos e de Servi<;o. 
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988. 
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988. 

07- Acordo, por Troca de Notas, sabre Aumento 
de Lota<;ao de Reparti<;oes Consulares. 
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988. 
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988. 

GUIANA 
01 - Ajuste Complementar, por Troca de Notas, 

ao Acordo Basico de Coopera<;ao Cientffica e 
Tecnol6gica de 29/01/82. 
Celebrado em Georgetown, a 16 de 
setembro de 1988. 
Entrou em vigor em 16 de setembro de 1988. 

SURINAME 
01 - Acordo, por Troca de Notas, para a supres

sao de vista em Passaportes Diplomaticos, 
de Servi<;o e Comuns. 
Celebrado em Beijing, a 17 de agosto de 
1988. 
Entrou em vigor em 17 de agosto de 1988. 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS (UNESCO) 
01 - Protocolo de Coopera<;ao, Visando a lmplan

ta<;ao e Funcionamento do Conjunto Cultural 
Federal da Capital da Republica, em Brasilia. 
Celebrado em Brasilia, a 29 de julho de 1988. 
Entrou em vigor em 29 de julho de 1988. 

IRA 
01 - Memorandum de Entendimento para a Cria

<;ao de uma Comissao Mista de Nfvel Minis
terial. 
Celebrado em Brasilia, a 26 de setembro de 

1988. 
Entrou em vigor em 26 de setembro de 1988. 

atos bilaterais que ainda nao se 
acham em vigor no terceiro 
trimestre de 1988 

BOLiVIA 
01 - Protocolo Adicional ao Convenio de Assis

tencia Redproca para a Repressao do Trafi
co llfcito de Drogas que produzem Depen
dencia. 
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de 
1988. 

CHINA 
01 - Protocolo de Coopera<;ao na Area de Tecno

logia Industrial. 
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988. 

GUIANA 
01 - Acordo sobre Preven<;ao, Controle, Fiscaliza

<;ao e Repressao ao Uso lndevido e ao Trafi
co llfcito de Entorpecentes e de Substancias 
Psicotr6picas. 
Celebrado em Georgetown, a 16 de setem
bro de 1988. 

PARAGUAI 
01 - Acordo, Por Troca de Notas Reversais, sobre 

T rafico llfcito. 
Celebrado em Assun~ao, a 28 de julho de 
1988. 

REPUBLICA TOGOLESA 
01 - Acordo sabre a Cria~ao de uma Comissao 

Mista de Coopera<;ao. 
Celebrado em Brasilia, a 18 de agosto de 
1988. 

BANGLADESH 
01 - Acordo de Coopera9ao Cultural e Educa

cional. 
Celebrado em BrasOia, a 27 de setembro de 
1988. 
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derrubada de aviao civil iraniano 

Nota a lmprensa, de 4 de julho de 1988, sobre a 
derrubada de um aviao civil iraniano 

0 Governo brasileiro tomou conhecimento com pro
funda pesar da derrubada de um aviao civil iraniano, 
que resultou na perda de centenas de vidas inocen
tes. 

Conforme ja deixado clara, no passado, nao e acei
tavel que a aviac;:ao civil internacional - fator de paz e 
aproximac;:ao entre OS pOVOS - fique a merce de atos 
dessa natureza. 

Esse tragico epis6dio sublinha, uma vez mais, a 
necessidade de maxima moderac;:ao por parte de 
todos na regiao do Golfo, con forme determinado pela 

resoluc;:ao 598 (1987), do Conselho de Seguranya das 
Na<;6es Unidas. 

0 Governo brasileiro manifesta suas sentidas condo
lencias as famnias das vitimas desse lamentavel acon
tecimento. 

langamento de carimbo postal 
alusivo aos 10 a nos do tea 

Nota a lmprensa sobre o lanc;amento, pela EBCT, 
de carimbo postal alusivo aos 10 anos da 

assinatura do Tratado de Cooperac;ao Amazonica 

Com vistas a marcar a passagem dos 10 anos de as
sinatura do Tratado de Coopera<;ao Amaz6nica, pe
los Chanceleres do Brasil, Colombia, Equador, Guia
na, Peru, Suriname e Venezuela, em Brasma, em 3 de 
julho de 1978, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telegrafos lan<;ou, oficialmente, um carimbo postal 
alusivo ao evento, em cerim6nia realizada no dia 8 de 
julho, as 15:30 horas, na Sala de Coordenac;:ao da 

Secretaria-Geral do Palacio do ltamaraty. 

A solenidade em aprec;o contou com a presenya do 
Senhor Ministro de Estado das Comunica¢es, da 

Ciencia e Tecnologia e da Saude, bem como do Pre
sidente da Empresa Brasileira de Correios e T elegra
fos e os Senhores Embaixadores dos paises-mem
bros do Tratado. 

visita do chanceler da 
costa rica a brasilia 

Comunicado a lmprensa sobre a visita oficial 
do Ministro das Relac;oes Exteriores e 
CuHo da Costa Rica, entre 18 e 19 de julho 
de 1988, ao Brasil 

Visita Oficial do Senhor Rodrigo Madrigal Nieto, Mi
nistro das Rela<;6es Exteriores e Culto da Costa Rica, 
ao Brasil (Brasma, 18 e 19 de julho de 1988) 

1. Atendendo a convite do Ministro das Rela¢es 
Exteriores da Republica Federativa do Brasil, Dr. Ro
berto de Abreu Sodre, o Ministro das Rela¢es Exte
riores e Culto da Costa Rica, Dr. Rodrigo Madrigal 
Nieto, realizou visita oficial ao Brasil, em 18 e 19 de 
julho de 1988. 

2. Durante sua estada no Brasil, o Chanceler Madri
gal foi recebido pelo Presidente Jose Sarney em au
diencia que transcorreu em atmosfera de cordial ami

zade; na ocasiao foram examinadas quest6es de im
portancia tanto bilateral quanta regional, com enfase 
no desejo de ambos os governos de intensificar as 
rela¢es de coopera<;ao e entendimento entre os dais 

paises. 

3. Durante sua permanencia no Brasil, o Chanceler 
Madrigal visitou o Presidente da Camara dos Deputa
dos e da Assembleia Nacional Constituinte, Deputado 

Ulysses Guimaraes, e o Presidente do Senado Fede
ral, Senador Humberto Lucena. 

4. Em nome do Presidente Jose Sarney, e como 
testemunho adicional do respeito e estima do povo e 

do Governo brasileiros, o Chanceler Abreu Sodre 

agraciou o Chanceler Madrigal Nieto com a Gra-Cruz 

da Ordem do Cruzeiro do Sui. 0 Chanceler Madrigal 
Nieto agradeceu vivamente a distinc;:ao e manifestou 
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que a homenagem significava urn estfmulo a mais 
para prosseguir em seus esforgos em prol da paz e 
do fortalecimento dos lagos entre os pafses da Ame
rica Latina. 

5. Em clima de mutuo entendimento e cordial e 
franca comunicagao, reflexo dos lagos que unem o 
Brasil e a Costa Rica, os Chanceleres Sodre e Madri
gal fizeram urn exame das multiplas quest6es de inte
resse para ambos os pafses, com especial enfase no 
que se refere as relag6es bilaterais. 

6. Concordaram ambos os Chanceleres no prop6-
sito de ver implementadas medidas em ambito mun
dial, tendentes a assegurar urn clima de paz e segu
ranga internacionais, indispensaveis a criagao de con
dig6es favoraveis ao desenvolvimento e ao progresso 
econ6mico e social dos povos; reiteraram a plena 
adesao de seus governos aos objetivos e princfpios 
consagrados nas Cartas das Nag6es Unidas e da Or
ganizagao dos Estados Americanos e seu firme pro-

. p6sito de envidar todos os esforgos ao seu alcance 
com vistas ao fortalecimento do sistema das Nag6es 
Unidas e ao aprimoramento do sistema internacional. 

7. Ambos os Chanceleres ressaltaram a importan
cia da adogao, por parte da comunidade internacio
nal, de medidas completas para obter o fim do regi
me racista do apartheid, dos atos de agressao contra 
pafses da Linha de Frente e da ocupagao ilegal da 
Namibia. 

8. Os dois Chanceleres trocaram opini6es sobre a 
atual conjuntura centro-americana. Concordaram em 
que, aos pafses centro-americanos, principais v~imas 
da situagao no istmo, cabe a responsabilidade pri
mordial pela busca de uma solugao pacifica e nego
ciada que assegure tanto o aprimoramento das insti
tuig6es democraticas, quanto urn clima de confianga 
e credibilidade que permita alcangar uma paz firme e 

duradoura, conforme estabelece o Acordo de Es
quipulas II; para tal objetivo tern sido de fundamental 
importancia o Plano Arias, langado pelo Presidente 
Oscar Arias. Reiteraram, ambos os Chanceleres, a 
plena validade dos Acordos de Esquipulas II, como 
demonstragao cabal de que, em seu mais alto nfvel 
de decisao, estao os pafses centro-americanos im
bufdos da vontade pol~ica de buscar solu¢es pacffi
cas para a crise regional. Ressaltaram, tambem, que 
os pafses centro-americanos devem assegurar a 

observancia dos compromissos assumidos e em 

148 

execugao, de modo a evitar qualquer retrocesso no 
processo de paz. Nesse contexto, ressaltaram a im
portancia dos Acordos de Sapoa, e instaram as par
tes diretamente envolvidas nas discuss6es a que re
dobrem seus esfor9QS para a obtengao de acordos 
mutuamente satisfat6rios. 

9. Ressaltaram os dois Chanceleres a contribuigao 
extremamente positiva aportada ao processo de paz 
na America Central pelos Grupos de Contadora e de 
Apoio, e concordaram que, no marco de Esquipulas 
II, possam prosseguir as negocia¢es sobre os pon
tos pendentes da Ata de Paz, em materia de se
guranga. lnstaram aqueles pafses com vfnculos e 
interesses na regiao a que se abstenham de atos ou 
medidas que possam obstaculizar as negocia¢es 
para a paz, observando estreitamente os princfpios 
da nao-ingerencia e da nao-intervengao em assuntos 
internos de outros pafses. 

10. Coincidiram em que a crise centro-americana 
tern profundas rafzes econ6micas e sociais; nesse 
contexto, referiram-se ao Programa lnternacional de 
Emergencia para a America Central que os Presiden
tes do Mecanisme Permanente de Consulta e Con
certagao Pol~ica decidiram respaldar, na reuniao que 
realizaram em Acapulco, em novembro de 1987. 

11 . T omaram nota, com satisfagao, da conclusao, 
no espirito da iniciativa dos Presidentes em Acapulco, 
das negocia¢es bilaterais sobre atrasados finan
ceiros em termos favoraveis; do infcio de negocia
g6es com vistas a elaboragao de urn acordo de al
cance parcial entre os dois pafses, e expressaram o 
firme prop6sito de ampliar as rela¢es comerciais, 
utilizando, para isso, formas modernas de colabora
gao. Analisaram, tambem as possibilidades de co
operagao com organismos financeiros regionais ja 
constitufdos. Reiteraram as posi¢es latino-america
nas para o tratamento da questao da dfvida externa, a 
luz de suas necessidades de desenvolvimento e de 
sua capacidade de pagamento. Exortaram a comu
nidade internacional, especialmente os pafses desen
volvidos, a que reconhegam que a America Central 
constitui um caso especial de sobrevivencia e recons
trugao e que se unam, neste empenho, as ag6es ja 
adotadas bilateralmente por seus governos. 

12. Conclufram os dois Chanceleres que sao amplas 
e diversificadas as possibilidades de cooperagao tec

nica a ser desenvolvida entre os dois parses. Regis-
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traram, com satisfac;ao, as atternativas identificadas 
no Plano Piloto de Cooperat;ao Tecnica entre o Brasil 
e a Costa Rica, desenvolvido pela Agencia Brasileira 
de Cooperac;ao e a Embaixada do Brasil em Sao 
Jose. 

13. Nessa contexto, acordaram determinar que seja 
estudada a proposta apresentada pela Costa Rica, 
durante a visita do Chanceler Madrigal, de um texto 
de acordo bilateral de cooperat;ao tecnica. Ressal
taram o interesse da Costa Rica em projetos es
pecificos de cooperat;ao tecnica nas areas de ener
gia, habitac;ao e novas tecnologias agroindustriais, 
nas quais o Brasil atingiu nivel importante de desen
volvimento. 

14. Salientou o Chanceler Madrigal Nieto a impor
tancia que tem para seu governo a concessao de 
vagas nos cursos universitarios brasileiros, em nivel 
de graduac;ao, e de balsas de estudo aos estudantes 
de seu pais, aprovados para a realizat;ao de cursos 
de p6s-graduat;ao nas in$tituic;6es de ensino superior 
no Brasil.lndicou, na ocasiao, o interesse do governo 
de seu pais em ver ampliada esta oferta. 0 Chanceler 
Abreu Sodre registrou, com satisfat;ao, as demonstra
c;6es de interesse do Chanceler Madrigal Nieto e de
terminou fossem estudadas medidas com vistas a 
viabilizar o aumento da oferta de vagas e de balsas 
de estudo, oferecidas nos quadros dos programas de 
estudantes-convenio. 

15. Reafirmaram, por fim, ambos os Chanceleres, o 
interesse mUtua na celebrat;ao, se possivel ainda no 
curso do corrente ano, em data a ser determinada 
pelos canais diplomatic:Os, da IV Reuniao da Comis
sao Mista Brasil-Costa Rica. Acordaram, para tanto, 
em determinar as respectivas chancelarias que ini
ciem os preparatives correspondentes. 

16. 0 Chanceler Madrigal Nieto expressou seu agra
decimento pela colaborac;ao para formac;ao de pes
soal diplomatico de seu pais em que se tem consti
tufdo a concessao de balsas, no Jnstituto Rio Branco, 
pelo Ministerio das Relat;6es Exteriores do Brasil. 
Mencionou o grande interesse de seu governo na 
implantat;ao de um institute de format;ao de diplo
matas e assinalou a importancia que, neste particular, 
teria o aproveitamento da experiimcia brasileira. 0 
Chanceler Abreu Sodre reiterou a disposic;ao do lta
maraty de contribuir para a consecuc;ao de tal obje

tivo. 

17. 0 Chanceler Madrigal Nieto convidou o Chan
celer Abreu Sodre a visitar oficialmente a Costa Rica. 
0 Chanceler Abreu Sodre aceitou, com prazer. As 
datas serao estabelecidas pelos canais diplomaticos. 

18. Ao finalizar sua visita, o Chanceler Madrigal Nieto 
manifestou sua gratidao ao Chanceler Abreu Sodre 
pelas atent;Oes que, juntamente com sua comitiva, 
recebeu durante a visita. 

eua anunoia sanQio 
a produtos brasileiros 

Nota do Presidente da Republica a imprensa, de 
22/07 f88, divulgada por ocasiio da adoctio, por 
parte do Governo norte-americano, de medidas 
retaliat6rias com relactio a produtos brasileiros 

No dia de hoje, o Presidente dos Estados Unidos da 
America anunciou a intent;ao de adotar sanc;6es 
comerciais unilaterais contra o Brasil, mediante a 
divulgat;ao de uma lista de produtos, da qual seriam 
selecionadas as exporta¢es brasileiras a sofrerem 
imposic;ao de pesadas restri¢es taritarias, com a vir
tual inviabilizac;ao de seu acesso ao mercado norte
americana. 

2. E com preocupat;ao que vejo renovar-se esse 
procedimento de ameac;a despropositado e injusto, 
tendente a desestabilizar internamente setores de 
atividade econ6mica e a minar as relat;Oes econ6-
micas e comerciais bilaterais. 

3. Tal medida unilateral, que representa uma viola
t;ao dos princfpios mais elementares do Direito lnter
nacional e do GA n, teve sua origem em uma ac;ao 
isolada, que atende a interesses especiais da in
dustria farmaceutica norte-americana, em detrimento 
dos interesses mais gerais do relacionamento entre 
os dais pafses e dos legitimos objetivos brasileiros de 
desenvolvimento de sua politica industrial, plenamen
te resguardados pelas convent;6es internacionais e 
por uma legislac;ao vigente no Brasil ha mais de 40 
anos, cuja legitimidade nao pode ser posta em 
questa a. 

4. E ainda mais injustificada e discriminat6ria a 
ac;ao dos Estados Unidos, se considerado que foi to
mada sob a alegat;ao de prejuizos a industria farma
ceutica norte-americana, quando 85% do faturamento 
global do setor industrial farmaceutico brasileiro este-
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ve, em 1987, em maos de empresas estrangeiras, da 
quais as norte-americanas, que detem o primeiro 
Iugar no mercado, controlam a expressiva parcela de 
35%. 

5. A amea~ economica que nose, agora, imposta 
acarreta despropositado pre~ economico para o 
Brasil, que, mais uma vez, estara confrontado com 
uma lista de produtos passiveis de sanrrao. 0 que 

desde ja passa a inibir suas exporta¢es para o 
mercado norte-americana, em valor muitas vezes 
superior ao montante, ja em si · arbitrario, anunciado 

pelo Governo dos Estados Unidos da America. 

6. Ao reiterar sua permanente disposicrao de privi
legiar o dialogo diplomatico - a que alias nao nos 
furtamos, ao termos aceitado proceder a quatro con
sultas bilaterais com os Estados Unidos da America 
sobre o tema - o Governo brasileiro se reserva o 
direito de recorrer aos mecanismos do GATT para 
exigir a justa reparacrao dos danos que vier a sofrer. 

7. Com vistas a resguardar os legitimos interesses 
dos exportadores brasileiros e a minimizar os even

tuais danos a balancra comercial, estou ademais de
terminando aos 6rgaos da Administrarrao que iniciem 
de imediato os estudos pertinentes. 

Brasflia, 22 de julho de 1988. 

i reuniao dos paises do 
atlantica sui no rio de janeiro 

Nota a lmprensa sobre a realizaCiio, entre 25 e 29 
de julho de 1988, da I Reuniio dos Paises do 
Atlintico Sui, no Rio de Janeiro 

Por iniciativa do Governo brasileiro, realizou-se no Rio 
de Janeiro, de 25 a 29 de julho, a primeira reuniao 
dos paises do Atlantica Sui. A reuniao visou a pro
piciar uma troca de ideias entre os paises sul-atlan

ticos SObre OS aspectOS relativos a implementacrao da 
resolurrao da Assembleia.Geral das Na¢es Unidas 
que declarou o Atlantica Sui uma Zona de Paz e de 
Cooperarrao. 

A referida resolurrao, que decorreu de iniciativa bra

sileira com o co-patrocinio da Argentina, Uruguai e 11 
paises suJ.atlanticos da Africa, foi aprovada em 1986 
por expressiva maioria Em 1997, a Assembleia-Geral 
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das Na¢85 Unidas, ap6s passar em revista a 
implementacrao no Atlantica Sui, aprovou nova reso
lurrao, que, alem de merecer tambem maci~ apoio 
da comunidade internacional, contou com o co-patro
cinio de todos os 22 paises sul-atlanticos (Angola, Ar

gentina, Benin, Cabo Verde, Camar6es, Congo, COte 
d'lvoire, Gabao, Gambia, Gana, Guine-Bissau, Guine 
Equatorial, Uberia, Nigeria, Republica da Guine, Sao 
Tome e Principe, Senegal, Serra Leoa, Togo, Uruguai 
e Zaire, alem do Brasil). 

A reuniao do Rio de Janeiro, para a qual foram convi
dados os paises acima mencionados, marca o inicio 
de urn processo de definirrao de formas de coopera
crao que podem contribuir para 0 estreitamento 
progressive dos vinculos entre os paises da regiao e 

para os prop6sitos maiores da promocrao da paz e 
do desenvolvimento no Atlantica Sui. 

visita do presidente sarney a Ia paz 

lnform&CiiO a imprensa divulgada, em 02/08/88, 
por ocasiio da visits do Presidente Jose Sarney a 

La Paz, em julhofagosto de 1988 

0 Presidente Sarney eo primeiro Presidente brasileiro 
a visitar oficialmente La Paz. Tal fato sem duvida 
sublinha a importancia do atual momenta para as re
lacraes bilaterais, marcado pela conclusao de enten
dimentos que o Governo brasileiro, e certamente 
tambem o Governo boliviano, consideram como 
transcendentais. Os instrumentQS firmados durante a 

presente visita, sobretudo na area energetica e na 
area economico-comercial, refletem, pelo seu extraor

dinario alcance, uma profunda identidade de interes
ses entre dois paises vizinhos. Brasil e Bolivia tern 

uma fronteira comum de quase 3.200 km. Trata-se da 
maior fronteira terrestre do Brasil. Essa grande vizi

nhan~. fortalecida por traditional amizade, pela con
vivencia hist6rica e pelos s61idos vinculos existentes, 
gera uma comunhao de interesses, a que se somam 
as aspira¢85 de estabilidade democratica e de de
senvolvimento s6cio-econ6mico, em muitos e irn
portantes aspectos, vinculado a estorcros conjuntos. 

Valeria, assim, ressaltar que, no setor energetico, dais 
temas sao muito relevantes: o relativo ao aprovei

tarnento do gas natural boliviano, no contexto da 

integrarrao energetica entre os dois paises; e a 

utiliza~o da energia a ser produzida pela hidreletrica 
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de Cachuela Esparanza, sobre o Rio Beni, nas proxi
midades da fronteira entre os dois paises, A energia 
eletrica a ser produzida por Cachuela Esparanza sera 
em grande parte aproveitada para suprimento do 
Estado brasileiro de Rondonia. 

No que se refere ao aproveitamento do gas boliviano, 
o acordo firmado estabelece o compromisso brasilei
ro de compra de derivados tais como o polietileno 
(cern mil toneladas - ano), ureia (duzentas mil tone
ladas - ano), bern como a aquisi~o. a partir de 
1992, de 500mw de energia eletrica a ser produzida 
em territ6rio boliviano. 0 acordo estabelece, finalmen
te, o compromisso de compra de tres milhoes de 
metros cllbicos diarios de gas, de acordo com cro
nograma, condi¢es e pre~s a serem estabelecidos 
palo Comite lntergovernamental Ad Hoc, recem
criado para esse objetivo. Todos os compromissos 
falam de um pariodo de 25 anos de vigencia dos 
contratos. 

Um terceiro entendimento de grande relevancia diz 
respaito a ad~o de medidas destinadas a intensifi
car o comercio bilateral, atualmente muito dese
quilibrado em favor do Brasil, procurando, dentro de 
um contexte de equilibria dinamico, promover maior 
integra~o regional. Tais medidas, consolidadas em 
acordo de complementa~ao economico e comer
cial, sao de alcance extraordinariamente amplo, em 
termos de abertura de mercado a produ~o bolivia
na 

Dessa forma, o compromisso boliviano de aquisi~ao 
de derivados como ureia E? polietileno, de 500mw de 
energia termoeletrica com gera~o a partir de gas, e 
de 3 milhoes de metros 9ubicosjdia de gas, bern 
como a aquisi~ao de en~rgia eletrica de Cachuela 
Esparanza, e os entendimentos na area economico
comercial, sem prejuizo da importancia dos demais 
entendimentos havidos, colocam efetivamente as re
la¢es bilaterais, a partir de hoje, num novo patamar, 
caraderizado pala objetividade, pala abertura e pala 
coincidencia de interess~. dentro de uma pars
pactiva de seriedade e de confian~a mutua. 

Como de costume em visitas presidenciais, os Pre
sidentes Sarney e Paz Estenssoro firmaram uma De
clara~ao Conjunta. 0 documento abrange os prin
cipais temas tratados durante a visita, refletindo a 
coincidencia de posi¢es entre os dois Chafes de 
Estado dentre os mais relevantes da atual agenda 

internacional. Reafirmando seu apoio aos principios 
basicos do Direito lnternacional, os dois Presidentes 
saudaram os entendimentos sovietico-norte-america
nos sabre armas nucleares de curta e media alcance, 
enfatizando a importancia de se realocarem os recur
sos, ora empregados com armamentos, na promo
~o de desenvolvimento; criticaram a persistencia de 
fenomenos graves no ambito internacional, como o 
regime de apartheid na Africa do Sui, as praticas co
merciais protecionistas por parte dos paises industria
lizados, os intensos desequilibrios na economia mun
dial, que fazem, inclusive, da America Latina uma re
giao exportadora liquida de recursos financeiros; sali
entaram importancia de iniciativas, como a da institui
~o de uma zona de Paz e de Coopara~o no Atlanti
ca Sui, ou como as a¢es empreendidas palos gru
pos de Contadora e Apoio com vistas a pacifica~ao 
da Regiao centro-americana, ou como o procedimen
to adotado palos Chefes de Estado dos cinco paises 
da area na Guatemala, em 07 de agosto de 1987; 
saudaram ainda o crescenta fortalecimento do siste
ma democratico no Continente, com o qual se com
prometem, bern como a intensifica~o das iniciativas 
de coopara~o ambiental na Amazonia (especialmen
te no contexto do T rata do de Coopera~ao Amazoni
ca), a integra~o economico-comercial (sobretudo a 
partir da alta prioridade atribuida a Associa~ao Latina
Americana de lntegra~o - ALADI), ou a cooperat;:ao 
na repressao e no combate ao trafico ilicito de drogas 
(com enfase na coopera~ao tanto bilateral como na 
multilateral). 

Para o tratamento das rela¢es bilaterais propriamen
te ditas, os dois Chefes de Estado incluiram, na De
clarat;:ao Conjunta, um "Programa de A~o·. Dele 
constam, item por item, os principais pontos da atual 
agenda bilateral, numa listagem objetiva, capaz de, a 

qualquer momenta, orientar OS trabalhos ligados a 
coopara~o Brasil-Bolivia T odos os trabalhos esta
rao, de toda forma, sob a responsabilidade da nova 
Comissao Mista Permanente Brasil-Bolivia de Coor
dena~o. estabelecida em junho ultimo. Valeria res
saltar, dentro os 22 itens do "Programa de A~o·, a 
preocupa~o comum com o desenvolvimento das 
regi6es orientais da Bolivia, em conjunto com o oci
dente brasileiro. Tal preocupa~o se projeta em 
at;:6es concretas e importantes na area energetica; de 
saude e controle de endemias; e, finalmente, no setor 
de desenvolvimento integrado (com a cria~o de pla
nos-modelo de desenvolvimento integrado de comu
nidades fronteirit;:as). 
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Durante a visita, foram ademais firmados acordos que 
culminam, por sua transcendi'mcia no quadro das re
lagaes bilaterais, como ja se disse, a tradigao de en
tendimentos existentes entre os dois paises. Resu
mem-se a seguir tais acordos. 
a) Aproveitamento e aquisic;ao de gas natural boli

viano e de derivados (Acordo por Netas Rever
sais sobre a utilizagao do gas natural boliviano 
no contexte de integrac;ao energetico entre o 
Brasil e a Bolivia). Pelo acordo, o Brasil se com
promete a adquirir, da Bolivia, 200.000 T ;ano de 
ureia e 100.000 T /anode polietileno; a adquirir, 
da Bolivia, 500 mw de energia eletrica a ser pro
duzida em territ6rio boliviano a partir do aprovei
tamento do gas; Brasil adquirira 150.000 m3 dia
ries de gas, para uso em fabricas de cimento em 
Corumba (estas compras comporao um total 
equivalente a tres milh6es de metros cubicos de 
gas diaries), e, finalmente, adquirira, de acordo 
com cronograma ainda a ser definido, tres mi
lhoes de metros cubicos/dia de gas para apro
veitamento no Brasil. Todos esses compromis
sos tem a durac;:ao prevista de 25 anos a partir de 
1992. 

b) Energia eletrica de Cachuela Esperanza (Acordo 
por troca de notas, para construgao da hidrel9-
trica de Cachuela Esperanza). Pelo acordo, com
promete-se o Brasil, atraves da Eletrobras, a 
adquirir ate 30 mw de energia eletrica a ser ge
rada pela hidreletrica de Cachuela Esperanza, 
projeto de 40 mw a ser construido pela Bolivia no 
rio Beni, nas cercanias de Guayaramerin. A Boli
via utilizara os restantes 10 mw para atendimento 
da demanda local. 

c) Complementagao econ6mica e comercial (Ata 
de Cooperac;:ao e Complementagao Econ6mi
ca). Pelo acordo, estimula-se o intercambio bila
teral, com a concessao de tratamento prioritario 

ao comercio dos produtos bolivianos. T odo o 
tratamento prioritario, que inclui a eliminac;:ao de 
restric;:oes nao-tarifarias, o estabelecimento prati
camente generalizado de tarifas zero, a emissao 
automatica de guias de importagao, e pelo acor
do inscrito no universe de mecanismos da 
ALADI, especificamente a Lista de Abertura de 
Mercados eo Acordo de Alcance Parcial numero 
8. 0 acordo anexa as listas de produtos contem
plados na abertura de mercados, cuja extensao 
por si s6 demonstra o alcance do presente 
entendimento. · 

d) Cooperagao na area de saude (Ajuste Comple-

152 

mentar ao Acordo Basico de Cooperagao T ecni
ca e Cientifica na Area do Controle de Ende
mias). Pelo acordo, os dois Governos ratificam a 
cooperagao existente no campo de saude e con
trole de endemias, o qual foi objeto de entendi
mento recente, de abril ultimo, entre a SUCAM e 
a DINALEP, e dispoem-se a ampliar essa coope
ragao nos pianos conceitual e operative. 

e) Cooperac;:ao Tecnica (Memorandum de Entendi
mento para o Estabelecimento de Programa de 
Cooperac;ao Tecnica). 0 memorandum de en
tendimento formaliza um programa abrangente 
de cooperac;:ao tecnica, com priori dade para pro
jetos situados nos Departamentos de Santa 
Cruz, Beni e Pando. 0 referido programa favore
cera tanto esquemas de cooperagao bilateral co
mo multilateral, devendo, estes ultimos, envolver 
a participac;:ao do PNUD. As principais areas con
templadas serao planejamento urbano, desen
volvimento regional integrado, administrac;:ao pu
blica, formac;:ao vocacional e saude. 

f) lsenc;ao de vistos em passaportes diplomaticos 
(Acordo por troca de notas, para lsenc;ao de Vis
los em Passaportes Diplomaticos e de Servic;o). 
Pelo acordo estabelece-se a dispensa de exigen
cia de vistos para passaportes diplomaticos e de 

servic;:o. 
g) T rafico ilicito de drogas (Protocolo Adicional ao 

Convenio de Assistencia Reciproca para a Re
pressao do Trafico llicito de Drogas que produ
zem Dependencia). Pelo Protocolo, amplia-se a 
cooperac;:ao no campo da repressao ao trafico 
de entorpecentes, incluindo a area da reabilita
c;:ao de farmacodependentes, e o controle de 
precursores imediatos e substancias quimicas 
utilizados na produc;ao de drogas. 

h) Assistemcia ao menor abandonado (Memoran
dum de Entendimento para Cooperagao no 
Campo de Assistencia Social entre a Fundac;:ao 
Legiao Brasileira de Assistencia e a Junta Nacio
nal de Solidariedade e Desenvolvimento Social 
da Bolivia). Pelo Memorandum, as duas institui
c;:oes propoem-se a trocar experiencias com vis
tas a cooperagao na formulac;ao e execugao de 
programas para as crianc;:as necessitadas, os 
deficientes e a terceira idade. 

i) Rodovia Santa Cruz de Ia Sierra - Corumba 
(Acordo por Troca de Notas sobre cooperac;ao 
bilateral para construgao da rodovia Santa Cruz 
- Corumba). 0 Brasil apoiara a Bolivia para ob

tengao de financiamento para estudos de viabili-
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dade da estrada e, posteriormente, para sua 
constru~o. 

j) Comercio de borracha natural e beneficiada 
(Acordo sobre a venda de borracha boliviana ao 
Brasil). 0 Brasil concede tratamento tarifario pre
ferencial as importac;oes bolivianas. 

E oportuno ressaltar, no contexto do presente En
centro Presidencial, que os dois governos firmaram, 
em 17 de junho ultimo, acordo, por Troca de Notas, 
para a criarrao de uma Comissao Mista Permanente 
de Coordenarrao Brasil-Bolivia, responsavel doravan
te pela condu~o dos trabalhos de cooperac;ao bila
teral. 

Foi igualmente firmado acordo, em 08 de julho ulti
mo, para criac;ao de um Comite lntergovernamental 
Ad Hoc, encarregado de conduzir os desdobramen
tos dos entendimentos na are energetica. 

La Paz, 02 de agosto de 1988 

CHACALTAYA 

Na Declarac;ao Conjunta firmada em 02 de agosto, os 
Presidentes Jose Sarney e VIctor Paz Estenssoro ex
pressaram seu reconhecimento pelos trabalhos de
senvolvidos por cientistas brasileiros e bolivianos no 
campo dos estudos sobre os raios c6smicos, no 
ambito de acordo de cooperac;ao entre o Centro Bra
sileiro de Pesquisas Ffsicas (CBPF) e a Universidade 
Mayor San Andres, de La Paz, conclufdo em 1949. 

A cooperac;ao entre as duas institui¢es deu prosse
guimento aos estudos sobre os mesons que haviam 
sido realizados na lnglaterra, desde 1947, pelo reno
made cientista brasileiro Cesar lattes. Dessa coope

ra~o resultou a constru~o e instala~o do Centro 
de Pesquisas de Chacaltaya, situado nas proximida
des de La Paz, a uma altitude de 5.200 metros, em 
localiza~o privilegiada para os trabalhos de pes
quisas com raios c6smicos. 

Em Chacaltaya, o ffsico Cesar lattes liderou uma 
equipe de cientistas brasileiros, da qual faziam parte 
Ugo Camerini, Roberto Salmeron, Fernando de 
Souza Bastos, Hervasio de Carvalho, Jose Leite 
Lopes e outros. Contaram eles com a colaborac;ao 
efetiva dos Professores bolivianos lsmael Escobar e 
Alfred Hendel. 

As modernas camaras de emulsao de Chacaltaya 
vem sendo usadas ate hoje para estudos de ffsica de 
altas energias e astroffsica, executados por cientistas 
de varios parses, que muito tem contribufdo para 0 

desenvolvimento dessas ciencias. Dentre os resulta
dos dos trabalhos que vem sendo feitos, podem ser 
ressaltados os fatos de que permitiram concluir que a 
produc;ao multipla de mesons se faz atraves de "bolas 
de fogo" e de que conduziram a descoberta, na re
giao de altfssimas energias, do fenomeno "centauro", 
que e possivelmente uma indicarrao da produrrao de 
partfculas ex6ticas nas explos6es das supernovas. 

Os estudos realizados por cientistas brasileiros e boli

vianos em Chacaltaya constituem um bom exemplo 
do tipo de coopera~o que pode ser executada entre 
parses em desenvolvimento, em especial da America 
latina, no campo da ciencia e da tecnologia. Tal co
operac;ao tem um papel de grande relevancia a de
sempenhar no desenvolvimento do conhecimento 
cientffico e tecnol6gico desses pafses e na formac;ao 
profissional de seus cientistas e pesquisadores. 

Com esse prop6sito em mente, os dois Presidentes 
comprometeram-se, no Programa de A~o constante 
da Declarac;ao Conjunta que firmaram, a intensificar a 
coopera~o bilateral nos campos da ciencia e da tec
nologia. lnicialmente, estao previstos o intercambio 
de conhecimentos e a forma~o de recursos huma
nos na area energetica. Posteriormente, serao defini
dos novas campos em que o mesmo tipo de coope
ra~o cientffica e tecnol6gica podera continuar a ser 
realizada entre o Brasil e a Bolivia. 

La Paz, 2 de agosto de 1988 

angola e africa do sui 
a caminho da paz 

Comunicado de Jmprensa, de 09/08/88, sobre os 
resultados das conversactoes em Genebra, 
conclufdas no dia 5 de agosto de 1988, que 
permitiram a cessactiio de hostilidades entre 
Angola e Africa do Sui 

0 Governo brasileiro recebeu com muita satisfa<;ao 
os resultados das conversa<;6es quadripartites em 
Genebra, conclufdas no dia 5 de agosto, que per
mitiram a cessa~o de hostilidades entre Angola e 
Africa do Sui. 0 Governo brasileiro espera que estes 
resultados constituam o primeiro passo de um 
processo maior de paz na regiao, que venha a alcan-
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~r todas as questaes e problemas que tern causado 
a instabilidade regional. 0 Brasil, que sempre se ma
nifestou em favor de uma pronta e justa solu<;flo para 

os conflitos na Africa Austral, dos quais faz parte a I u
ta pela independencia da Namibia, renova seu apoio 
aos presentes esfon;:os diplomaticos pela emancipa
<;ao do territ6rio namibiano, com base na Resolu~ao 
435/78 do Conselho de Seguran~a das Nac;:Oes Uni
das. 

brasil e suriname 
estreitam rela~oes 

Comunicado divulgado por ocasiao da visita 

oficial ao Brasil do Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros do Suriname, nos dias 16 e 17 de 
agosto de 1988 

Atendendo a convite formulado por Sua Excelencia o 
Ministro de Estado das Rela~6es Exteriores da Repu
blica Federativa do Brasil, Dr. Roberto de Abreu So
dre, Sua Excelencia o Ministro dos Neg6cios Estran
geiros da Republica do Suriname, Senhor Eddy Se
doc, efetuou vis ita oficial ao Brasil nos dias 16 e 17 de 
agosto de 1988. 

2. Esta visita constitui importante passo adicional 
no aprimoramento das relac;:Oes entre o Brasil e o Su

riname. Testemunho marcante do excelente nivel das 
relac;:Oes bilaterais constituiu igualmente a recente vi

sita de Sua Excelencia o Ministro Abreu Sodre a Para
maribo, por ocasiao da posse do Governo constitu
cional no pais vizinho, ocorrida em 25 de janeiro des
te ano. 

3. Sua Excelencia o Ministro Eddy Sedoc foi recebi
do em audiencia especial por Sua Excelencia o Presi
dente Jose Sarney, a quem fez entrega de uma men

sagem de saudac;:Oes de Sua Excelencia, o Presiden
te Ramsewak Shankar, e de um amavel convite para 

que o Presidente Sarney visite oficialmente o Surina
me. 0 Presidente Sarney aceitou com prazer o convi

te recebido, tendo ficado as datas dessa visita para 
serem acertadas pelos dois Governos. 0 Chanceler 
surinamense efetuou visita de cortesia a Sua Exce
lencia o Presidente do Senado Federal, Senador 
Humberto Lucena, bern como a Suas Excelencias, os 
Ministros das Minas e Energia, Dr. Aureliano Chaves, 

e das Comunicac;:Oes, Dr. Antonio Carlos Magalhaes. 

4. A visita do Ministro Eddy Sedoc coincidiu com a 

celebracao da Ill Reuniao da Comissao Mista Brasi~ 
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Suriname, cujos trabalhos foram encerrados pelos 

dois Chanceleres. 

5. Nas reuni6es de trabalho mantidas pelos dois 
Chanceleres, trataram-se os principais temas de inte
resse do Brasil e do Suriname, no ambito das rela
~6es bilaterais. Foram ademais trocadas informac;:Oes 
sabre a situa<;ao politica e econ6mica de cada pais, 
tendo em vista sobretudo a vontade de aproxima~ao 
e de aprofundamento do conhecimento mUtuo entre 

as duas nac;:Oes. 

6. 0 Chanceler Sedoc teceu consider<'~Oes sobre 
algumas das quest6es objeto de maier ft~n<;ao por 

parte do atual Governo democratico no Suriname. 

Tais quest6es incluem a atual fase de consolida~ao 
politica, a ativa~ao de desenvolvimento s6cio-econ0. 
mico, a partir da defini~ao e explicita<;flo, pelo Gover
no, das prioridades nacionais, mas apoiada na inten
sifica<;ao da coopera<;ao internacional; e a efetiva<;ao, 
cada vez maier, da vocac;ao regional, sui-americana 
do Suriname, com base no crescente aprimoramento 
das relac;oes com os paises vizinhos, inclusive o Bra

sil. 

7. 0 Chanceler Abreu Sodre, ao informar seu cole
ga surinamense do atual quadro politico e econ6mico 
brasileiro, sublinhou o cometimento do Governo bra
sileiro, da mesma forma, com os esfor~s de ativa~ao 
do processo de desenvolvimento e de consolida~ao 
democratica no Brasil, bern como de aproxima~ao 
continuada, dentro dos parametres realistas e objeti
vos, dos paises vizinhos. Reiterou, nesse sentido, o 

interesse brasileiro pela prosperidade da na<;ao suri
namense, e a disposi<;ao de contribuir, dentro das 
possibilidades do Governo brasileiro, mediante a in
tensifica~ao da cooperac;ao bilateral ou a a~ao con

certada no ambito internacional, para a solu<;flo ou 
para o encaminhamento dos principais problemas de 
desenvolvimento s6cio-econ6mico do Suriname, na 

forma julgada adequada por aquele pais. 0 Chance
ler Sodre, nesse sentido, informou seu colega que o 
Governo brasileiro, especificamente, poderc~. por soli
cita~ao do Governo surinamense, colocar a disposi
c;ao das autoridades desse pais uma equipe de tecni
cos e peritos na area financeira e de planejamento, 

para ajudar na formula<;ao de projetos de desenvol
vimento e pianos setoriais. 

8. Foram igualmente tratados, durante as conver

sac;Qes entre os dois Chanceleres, aspectos finan-
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ceiros do relacionamento bilateral, tendo ficado reafir
mada a disposi<;ao mutua de intensificar a coopera
<;ao nesse setor, a partir das negocia¢es especificas 
ja previstas para a pr6xima semana em Brasma, com 
a presen~a do Ministro das Finan9as do Suriname, 
Dr. Subhas Chandra Mungra. 

9. A retomada dos trabalhos da Comissao Mista 
Brasii-Suriname foi ademais saudada pelos dois 
Chanceleres como fato altamente positivo no quadro 
do relacionamento bilateral, tendo ambos os Chance.. 
leres ressaltado o significado dos novos mecanismos 
de trabalhos agora adotados no ambito da Comissao 
Mista. Tais mecanismos, relativos a celebra~ao de 
reuni6es semi-anuais, em nfvel diplomatico adequa
do, para exame da agenda bilateral, permitirao uma 
visao agil, flexfvel e atual do quadro das rela~6es en
tre os dois pafses. Congratularam-se, ainda, pelos 
resultados alcan9ados na presente reuniao da Comis
sao Mista, cuja Ata Final, na opiniao dos dois Chan
celeres, reflete o alto grau de entrosamento e a pro
funda vontade de coopera<;ao entre os dois pafses, 
com enfase, no momento, para as areas de energia, 
agricultura, finan~. ciencia e tecnologia. 

10. Por ocasiao da visita, foi firmado Acordo, por 
Troca de Notas, relativo a dispensa de visto em pas
saportes diplomaticos, de servi~ e comuns, entre os 
dois pafses. Ficou, ademais, acertado que, no menor 
prazo possfvel, se celebrara um acordo bilateral para 
a preven<;ao e o combate ao uso e trafico ilfcitos de 
drogas e substancias psicotr6picas, tema ao qual os 
dois Governos atribuem a mais alta prioridade. 

11. 0 Ministro Eddy Sedoc convidou o Chanceler 
Sodre para visitar o Suriname, convite que foi aceito 
com prazer. A data para a celebra<;ao dessa visita se.. 
ra fixada de comum acordo entre os dois Governos 
por via diplomatica. 

Brasma, em 17 de agosto de 1988. 

senado dos eua aprova 
nova legislac;ao comercial 

Nota a lmprensa, de 18 de agosto de 1988, sobre 
aprovac;ao, pelo Senado america no, de projeto de 
lei sobre questoes referentes as relac;oes 
comerciais internacionais dos EUA 

0 Senado dos Estados Unidos da America aprovou, 
no dia 3 de agosto de 1988, projeto de Lei Comercial 

Abrangente que estabelece mecanismos de a<;ao do 
Governo norte..americano para uma multiplicidade de 
quest6es referentes as rela¢es comerciais internacio
nais dos Estados Unidos da America. 

2. Essa nova legisla<;ao comercial tem carater mar
cadamente protecionista e torna mais rfgidos certos 
procedimentos previstos pela legisla<;ao norte-ameri
cana atual, ja bastante caracterizados pelo unilatera
lismo, e que ja tem exercido efeitos adversos sobre 
nosso relacionamento comercial com os EUA. 

3. A eventual san<;ao do projeto de Lei Comercial 
Abrangente contrariaria os compromissos assumidos 
pelos Estados Unidos da America nas negocia¢es 
em curso no ambito da Rodada Uruguai do GA TI -
Acordo Geral de Tarifas e Comercio, cujo prop6sito e 
a liberaliza~ao do comercio entre os diversos pafses, 
pela via do entendimento e da negocia<;ao multila
teral. 

4. 0 Governo brasileiro espera que, a luz de seus 
previsfveis desdobramentos negativos para o con
junto das rela¢es economicas internacionais, o pro
jato de Lei Comercial Abrangente nao venha a ser 
sancionado pelo Presidente Reagan. 

visita a brasilia do 
chanceler togoles 

Comunicado de lmprensa sobre a visita a Brasilia 
do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e da 
Cooperac;ao do Togo, entre 18 e 19/08/88 

Visitou Brasma nos dias 18 e 19 de agosto o Senhor 
Yaovi Adodo, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e 
da Coopera<;ao do Togo. 0 Ministro Adodo manteve 
entrevistas com o Presidente da Republica e com o 
Ministro de Estado das Rela¢es Exteriores, com 
quem tratou de assuntos politicos e de coopera~ao 
economica, tecnica, educacional e cultural, entre ou
tras. 

0 Governo togoles tem demonstrado interesse em 
ampliar suas rela~s com o Brasil no sentido, princi
palmente, de obter coopera<;ao tecnica e financeira 
brasileira em setores que vao da exporta<;ao de equi
pamentos ao treinamento de profissionais da saude. 

Ambos os Ministros reafirmaram as posi~s de seus 
Govemos de respeito ao direito internacional, bern 
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como a importancia do estabelecimento de uma or
dem economica internacional mais justa, que permita 
aos paises em desenvolvimento ultrapassar os obsta
culos interpostos no caminho de seu crescimento e 
no do bem-estar de seus povos. 

Reafirmaram, tambem, a firme condena~ao ao 
apartheid e a ocupa~ao ilegal da Namibia, assim co
mo a convi~o de que a declara~o da Zona de Paz 
do Atlantica Sui, pela XLI Assembleia-Geral das Na
¢es Unidas, contribuira para incrementar o desenvol
vimento dos pafses da regiao. 

Durante o encontro foi assinado Acordo que cria a 
Comissao Mista Brasil-Togo. 

0 Ministro Adodo convidou o Ministro Abreu Sodre 
para visitar oficialmente o Togo em data a ser acorda
da por via diplomatica. 

ministra neozelandesa 
visita o brasil 

Nota a lmprensa, de 13 de setembro de 1988, 
sobre a visita ao Brasil da Ministra Associada dos 
Negocios Estrangeiros da Nova Zelandia 

Visitou o Brasil, em meados de setembro, a Ministra 
Associada dos Neg6cios Estrangeiros da Nova Zelan
dia, Deputada Frances Helen Wilde (do Partido Traba
lhista). 

A Senhora Wilde, que e tambem Ministra Associada 
da Habita~ao e do Meio Ambiente, tem igualmente 
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assento no Conselho Executivo, 6rgao de assessora
mento do Governador-Geral. 
2. A Ministra foi jornalista antes de tornar-se mem
bro do Parlamento, interessa-se especialmente por 
Educa~ao (e membro do Conselho da Universidade 
de Victoria) e tem participado ativamente da defesa 
de temas ligados ao pacifismo, feminismo e direitos 
humanos. 

3. A Senhora Wilde fez-se acompanhar de uma de
lega~o de cinco pessoas: o Embaixador Christopher 
David Beeby, Subsecretario dos Neg6cios Estrangei
ros; o Embaixador Paul John Alexander Tipping, 
acreditado junto ao Governo brasileiro, residente em 
Santiago; o Ministro Bruce W. Middleton, Chefe da 
Divisao das Americas do Ministerio dos Neg6cios Es
trangeiros; ·a Segunda-Secretaria Belinda Clarck, As
sessora da Ministra; o Segundo-Secretario Alastair 
Hercus, da Embaixada em Santiago. 

4. Em Brasma (12 a 14 de setembro), a Senhora 
Wilde Manteve conversa~6es sobre coopera~o eco
n6mica bilateral e turismo; desarmamento (Tratado 
de Rarotonga, nao-prolifera~o nuclear, proposta de 
zona de paz no Pacifico Sui) e outros temas das Na
~6es Unidas; Antartica; o GATI e o comercio inter
nacional - o Grupo de Cairns; temas regionais do 
Pacifico Sui, nas areas econ6micas e de seguran~. 

5. Avistou-se, no ltamaraty, com o Ministro Abreu 
Sodre e com o Secretario-Geral, Embaixador Paulo 
Tarso Flecha de Lima, que lhe ofereceu um alm~o. 
Visitou ainda os Ministros da Industria e do Comercio 
e da Ciencia e T ecnologia e os Secretaries-Gerais da 

Fazenda e da Agricultura. 
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condenagao a morte dos 
"seis de sharpeville" 

Mensagem do Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, dirigida,em 
12/07/88, ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
da Africa do Sui, Roelof Botha, relativa aos "Seis 
de Sharpeville" 

"Em nome do povo e do Governo brasileiro, apelo ao 
Governo sul-africano para que suste a execUt;ao e re
vogue a condenar,:ao a morte dos seis jovens sul
africanos que o mundo conhece como os Seis de 
Sharpeville. 

A condenar,:ao a morte, em 1985, desses jovens sul
africanos e a decisao recente da Suprema Corte de 
Pretoria no sentido de recusar a reabertura do pro
cesso foram recebidas com consternar,:ao pela comu
nidade internacional. 

Como membro do Conselho de Seguranr,:a das Na
¢es Unidas, que apoiou sem qualificar,:oes a ador,:ao 

por unanimidade da resolur,:ao 615 (1988) de 17 de 
junho de 1988, e inspirado nos sentimentos cristaos 

de seu povo, o Brasil se sente no dever de manifestar 

as autoridades sul-africanas 0 quanto lamentaria a 
decisao de levar-se adiante ato tao tragico e clamoro
so de injustir,:a•. 

102 aniversiuio de nelson mandela 

Mensagem do Governo brasileiro alusiva a 
comemora~iio de septuagesimo aniversario de 

Nelson Mandela, enviada, em 18/07/88, ao 

Comite Especial contra o Apartheid das Na~oes 
Unidas 

"Por ocasiao do septuagesimo aniversario do nas
cimento de Nelson Mandela, o Governo brasileiro 

reitera sua solidariedade com a luta da maioria da po
pulat,:ao Sul-africana contra a odiosa politica do 

Apartheid e seu apoio aos apelos da Comunidade ln
ternacional pela imediata liberar,:ao desse lider Sul
africano, encarcerado ha vinte e cinco anos, e de 
outros presos politicos na Africa do Sui e na Namibia. 

0 Brasil repudia a situa9ao de iniquidade e anacronis
mo na Africa do Sui e renova sua esperanr,:a no senti

do de que seja instaurada naquele pais uma socieda
de pluralista e democratica em que se reconher,:a a 
importancia fundamental do pleno respeito a dignida
de e aos direitos da pessoa humana." 

dia da namibia 

Texto da mensa gem alusiva ao "Dia da Namibia" 
enviada, em 26/08/88, pelo Presidente da 
Republica, Jose Sarney, ao Presidente do 
Conselho da Namibia 

'Por ocasiao da celebrar,:ao do Dia da Namibia, reno
vo, em nome do povo e do Governo brasileiros, o 

apoio e a solidariedade a causa da autodeterminar,:ao 
namibiana e as atividades do Conselho das Nar,:oes 
Unidas para a Namibia. 

0 Brasil, por seus lar,:os estrertos e variados com os 
povos africanos, com quem compartilhamos a fron
teira comum do Atlantico Sui, tern seguido de perto a 
situar,:ao na Africa Austral e tern dado o seu apoio aos 
trabalhos e programas do Conselho para a Namibia. 
Nesse sentido, o Brasil tern acompanhado com in
teresse as conversar,:oes quadripartites e espera que 

elas sejam urn passo decisive de urn processo amplo 

de paz na regiao e conduzam rapidamente a 
lndependencia da Namibia, com base na Resolur,:ao 
453 (1987) do Conselho de Seguranr,:a das Nar,:oes 
Unidas·. 

157 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

iN DICE 

presidente sarney visita a china 

discursos pronunciados pelo presidente jose sarney, por ocasiio de sua visita a republica popular da china 

palestra proferida pelo presidente jose sarney na universidade de pequim 

ch~ncia e tecnologia: patrimonio de todos - um alerta contra a utiliza~io economica 
do saber 

palestra proferida pelo presidente jose sarney na universidade de pequim 

10 anos da assinatura do tratado de cooperac;io amazonica: Lanc;amento de carimbo 
postal 

discurso do ministro de estado, interino, das relac;oes exteriores, paulo tarso flecha de lima 

chanceler da costa rica visita o brasil 

discurso do ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoc;o oferecido ao 

ministro das relac;oes exteriores e culto da costa rica, rodrigo madrigal nieto 

conselho das Nac;oes unidas para a namibia: missio visita o brasil 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoc;o 

oferecido ao vice-presidente do conselho das nac;oes unidas para a namlbia 

rio de janeiro reune representantes de paises da zona de paz e de cooperac;io do 
atantico sui 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da 

inaugurac;ao da reuniao de palses da zona de paz e de cooperayio do atlAntica sui, no rio de janeiro 

brasil reclama em rodada do gatt 

discurso pronunciado pelo subsecretario-geral de assuntos econOmicos e comerciais, embaixador sebstiao do 

rego barros neto, perante o comite de negociac;5es comerciais do gatt 

abreu sodre fala aos estagiarios da esg 

paestra proferida pelo ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, na escola superior 

3 

7 

15 

17 

19 

21 

25 

de guerra .(esg) 27 

visita do diretor-geral da unesco: assinatura do protocolo relativo ao conjunto 
cultural federal da capital da republica 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoc;o em 

homenagem ao diretor-geral da organizac;ao das nac;oes unidas para a educac;io, ciencia e cultura (unesco), 

frederica mayor saragoza 41 

159 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, durante a 

solenidade de assinatura do protocolo de cooperac;:ao relativo ao conjunto cultural federal da capital da 

republica, no palacio itamaraty 42 

protocolo de cooperac;:ao entre o governo da republica federativa do brasil e a organizac;:ao das nac;:oes unidas 

para a educac;:ao, ci@ncia e cultura (unesco) 

a bolivia recebe o presidente sarney 

43 

discurso do presidente jose sarney em sua visita oficial a bolivia 45 

palavras proferidas por ocasiao da cerimOnia de entrega do diploma de h6spede ilustre, no palacio 

consistorial de Ia paz, em 12 de agosto de 1988 46 

palavras do presidente sarney ao ser agraciado com o grande colar da ordem do condor dos andes, durante 

banquete oferecido pelo presidente victor paz estenssoro, em 1a de agosto de 1988 46 

palavras proferidas durante o encontro com o circulo diplomatico, em Ia paz, agradecendo a saudac;:ao do 

nuncio apost61ico, em 02 de agosto de 1988 49 

palavras proferidas no congresso nacional da bolivia, durante sessao solene em sua homenagem, em 02 de 

agosto de 1988 50 

declara~ao conjunta brasil-bolivia 53 

ministro da economia da rfa visita o brasil 

discurso pronunciado pelo mioistro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoc;:o em 

homenagem ao ministro da economia da republica federal da alemanha 

brasil recebe chanceler do suriname 

discursos pronunciados pelos ministro de estado das relac;:oes exteriores do Brasil, roberto de abreu sodre, e 

ministro dos neg6cios estrangeiros do suriname, edwin hohan sedoc, por ocasiao do almoc;:o em homenagem 

ao visitante, em brasilia 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da 

cerimOnia de encerramento da iii reuniao da comissao mista brasil-suriname 

brasilia recebe chanceler do togo 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao do 

almoc;:o oferecido ao ministro dos neg6cios estrangeiros e da cooperaao da republica do togo, no palacio do 

itamaraty discurso proferido pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, por 

61 

63 

65 

ocasiao da assinatura do acordo que cria a comissao mista brasil-togo, no palacio do itamaraty 67 

discurso proferido pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiaoda 

assinatura do acordo que cria a comissao mista brasil-togo, no palacio itamaraty, em 18 de agosto de 1988 68 

comunicado conjunto brasil-togo 68 

160 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

dante caputo em brsilia 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das rela~oes exteriores, roberto de abreu sodre, em 

homenagem ao ministro das relac;:oes exteriores e culto da republica argentina, dante caputo, no palacio 

itamaraty 

georgetown recebe sodre 

discurso proferido pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores. roberto de abreu sodre, no jantar oferecido 

pelo ministro de neg6cios estrangeiros da guiana, rashleigh jackson comunicado conjunto assinado em 

georgetown pelo ministro roberto de abreu sodre e o ministro rashleigh e jackson discurso proferido pelo 

ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da visita a sede da 

71 

comunidade do caribe (caricom) 75 

comunicado conjunto sobre as conversac;:oes entre o ministro de estado das relac;:oes exteriores do brasil e o 

secretario-geral da comunidade do caribe (caricom), em Georgetown 77 

discurso proferido pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da 

visita a sede da comunidade do caribe (caricom), em 16 de setembro de 1988 80 

portugal acolhe missao brasileira 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, no jantar 

oferecido pelo ministro dos neg6cios estrangeiros de portugal, joao de deus pinheiro, na cidade de lisboa 

discurso pronunciado pelo ministro de estado. das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, no almo~o 

oferecido a empresarios brasileiros pela associac;:ao industrial portuguesa, em lisboa 

ministro sodre abre debate geral na onu 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, na reuniao de 

abertura do debate geral da xliii sessao da assembleia-geral das nac;:oes unidas 

brasil-ira: instala«!ao da primeira reuniao da comissao mista 

discursos pronunciados pelo ministro de estado, interino, das relac;:oes exteriores, embaixador paulo tarso 

flecha de lima, e o ministro das industrias da republica islamica do ira, qolamreza shafe'i, na cerimOnia de 

assinatura do memorandum de entendimento entre o brasil eo ira na sessao inaugural da comissao mista, no 

85 

86 

89 

palacio itamaraty 95 

discurso pronunciado pelo Ministro das industrias da republica islamica do ira, sr. qolamreze shefei's, na 

cerimOnia de assinatura do memorandum de entendimento entre o brasil e o ira na sessao inaugural da 

comissao mista, em 26 de setembro de 1988 96 

discurso pronunciado pelo ministro de estado, interino, das rela~oes exteriores, embaixador paulo tarso flecha 

de lima, na sessao de encerramento da primeira reuniao da comissao mista brasil-ira, no palacio itamaraty 

reuniao dos pafses da zona de paz e de cooperac;io do atlantico sui em nova york 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das rela~es exteriores, roberto de abreu sodre, no almo~o 

oferecido aos chanceleres e representantes permanentes dos paises da zona de paz e de cooperac;:ao do 

atlantica sui, em nova york 

97 

99 

161 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

o brasil e a reuniao ministerial do grupo dos 77 

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relar;:oes exteriores, roberto de abreu sodre, na reuniii.o 

ministerial do grupo dos 77, em nova york 

relac;oes diplomaticas 

brasil e maldivas estabelecem relac;oes diplomaticas 

designac;ao de embaixadores brasileiros 

entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros 

tratados, acordos, convenios 

comunicado conjunto brasil-angola 

acordos brasil-china 

brasil e gana estreitam relac;oes 

acordo brasil-paraguai sabre trafico ilicito de vefculos 

relat6rio e documento final da primeira reuniao de estados da zona de paz 
cooperac;ao do atlantica sui. realizada no rio de janeiro, de 25 a 29 de julho de 1988 

acordos brasil-bolivia 

acordo brasil-republica do suriname 

acordo sabre a criac;ao de uma comissao mista de cooperac;ao brasil-togo 

acordos brasil-guiana 

memorandum de entendimento brasil-republica islamica do ira 

e de 

registro de assentamentos de atos multilaterais, dos quais o brasil e parte. ocorridos no 

101 

105 

105 

105 

107 

108 

118 

119 

121 

125 

136 

137 

138 

141 

terceiro trimestre do ano de 1988 142 

atos bilaterais que entraram em vigor durante o terceiro trimestre de 1988 144 

atos bilaterais que ainda nao se acham em vigor no terceiro trimestre de 1988 145 

comunicados e notas 

derrubada de aviao civil iraniano 147 

lanc;amento de carimbo postal alusivo aos 10 a nos do tea 147 

162 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

visita do chanceler da costa rica a brasilia 

eua anuncia san<;ao a produtos brasileiros 

i reuniao dos pafses do atlantica sui no rio de janeiro 

visita do presidente sarney a Ia paz 

angola e africa do sui a caminho da paz 

brasil e suriname estreitam rela<;6es 

senado dos eua aprova nova legisla<;ao comercial 

visita a brasilia do chanceler togoles 

ministra neozelandesa visita o brasil 

mensagens 

condena<;ao a morte dos "seis de sharpeville" 

70Q aniversario de nelson mandela 

"dia da namfbia" 

147 

149 

150 

150 

153 

154 

155 

155 

156 

157 

157 

157 

163 




